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 Krokusvakantie van 25/2 t.e.m. 5/3 (betaalde opvang 

voorzien) 

 Woensdag 15/3 pedagogische studiedag (betaalde 

opvang mogelijk) 

 Donderdag 23/3 oudercontact lager en kleuter 

 

 

Vrijdag vieren we met z’n allen carnaval!  

En daarna genieten van de krokusvakantie! 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseerden we de vierde 

voordrachtwedstrijd.  De dertig kandidaten waren laaiend 

enthousiast om de avond te doen slagen.  Ze verrasten vriend en 

vijand met hun talent.  Eén voor één brachten ze een mooi gedicht.  

Die avond was iedere kandidaat voor ons een winnaar.  Langs deze 

weg willen we hen dus allemaal een dikke proficiat wensen.  We zijn 

heel trots op jullie! 

 

 

 Volgende week is het week tegen pesten! Op onze        

school doen we dagelijks ons uiterste best om 

pestgedrag  tegen te gaan! 

                          

  

 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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Wat was dat een fijne avond en een originele quiz! Bedankt aan alle ouders die geholpen 

hebben om er een fijne avond van te maken! Proficiat aan de winnaars, bedankt aan alle 

aanwezigen! Wie er niet bij was, heeft wat gemist! 

 

 

Op donderdag 30 maart 2017 organiseren we een technische dag voor de gehele 

school.  Omdat we ons team willen verrijken met helpende handen van ouders, 

grootouders, tantes of nonkels gaven we een tijdje geleden een uitnodiging mee.  

Heel wat enthousiaste ouders schreven reeds in om ons die dag te komen helpen.  

De inschrijfdatum is reeds verstreken, maar we willen toch nog eens een warme 

oproep doen.  Vooral voor de derde kleuterklas en  het 1ste leerjaar zijn we nog op 

zoek naar helpende handen. We zien techniek in de ruimste zin van het woord.  

Van schilderen tot torens bouwen met blokken horen voor ons ook tot de 

mogelijkheden.  De inschrijfdatum wordt verlengd tot 24 februari 2017. Je kan nog 

steeds een inschrijfformulier verkrijgen op school.  Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

We betreuren dat er nog steeds dagelijks fout geparkeerd wordt rond de school. 

Het is een slecht voorbeeld voor onze kinderen 

 en zorgt voor gevaarlijke situaties. 

 Mogen we, aan de enkelingen die dit nog doen, met aandrang vragen om de 

verkeersregels te respecteren en te parkeren op plaatsen waar het mag… 

 

 

 

 

Het project ‘airbezen’ heeft tot doel het in kaart brengen van het fijn stof in de 

lucht. Meer info vindt u op www. airbezen.be. Aangezien het milieu voor iedereen 

belangrijk is, zullen we ons als school ook inschrijven voor dit project. Gratis 

folders i.v.m. ‘airbezen’ kan u verkrijgen op ons secretariaat.  
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K0 

Toet-er-de-toet, hier ben ik al, ik speel muziek, ’t is carnaval,… 

Volgende week vrijdag is het zover, dan is er een heus carnavalsfeest op school.  

Mogen wij nogmaals vragen om je peuter NIET te verkleden, want wij knutselden zelf reeds 

een………… in elkaar. 

K1                                                              

Rode neus en krullend haar… Wie is er daar? Het is onze gekke Rikki die verkleed is, wat leuk! 

Ook wij duiken in de verkleedkoffer, maken zelf slingers en leren een carnavalsliedje! 

Heerlijk, zo eens gek doen! En natuurlijk, stiekem aftellen naar het carnavalsfeest…                      

 

 

K2 

Ons thema over de kleine mol is reeds voorbij. Deze week begonnen we ons voor te bereiden voor 

het feest van carnaval! We werkten al volop aan ons clownshoedje en nu aftellen tot de stoet op 

school! 

K3 

Vandaag werd het thema ‘geluid en muziek’ afgerond. De kleuters deden weer heel wat fijne dingen! 

Ze experimenteerden met geluiden en muziekinstrumenten. Ze luisterden naar verschillende soorten 

muziek en ze mochten tekenen op verschillende ritmes. We maakten ook een muzikale optocht door 

de school zoals in het verhaal. We willen iedereen bedanken voor al het materiaal dat de kleuters 

mochten meebrengen van thuis. De overstap naar ons volgend thema ‘carnaval’ zal heel vlot gaan. 

Het feest kan weldra beginnen! 

L1 
Volgende week vrijdag is het carnavalsfeest op school. De kinderen mogen zich verkleden thuis of in 
de klas. Zeker geen verplichting om iets te kopen, er is ook verkleedmateriaal in de klas. 
Bekijk ook eens de website van de school (fotoalbums). Er staan hele leuke foto’s op van de 
activiteiten van de kinderen. 
Na de krokusvakantie beginnen we met het thema lente. Alle informatie is welkom, ook bloemen 
met een bloembol in een potje. Bedankt! 

L2 

Vorige week konden we genieten van een schitterende voorstelling van Technopolis. De kinderen 

keken er echt hun ogen uit! 

Niet vergeten: volgende week maandag, 20 februari is er zwemmen. 

Het blijft ook belangrijk om elke dag de tafels te oefenen! 

L3 
Op zoek naar het verleden was een boeiend WO-thema. We leren studeren en deze week hebben we 
open- en gesloten  boektoets. Daarna werken we rond carnaval. Met een stappenplan bouwen we 
elk een kasteel in de klas. Alle kinderen hadden hun materiaal mee, proficiat! 
Volgende vrijdag mogen alle kinderen verkleed naar school komen. We vieren dan samen carnaval. 
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L4 

De natuurfilm die we zagen was fantastisch. Dit was een heel goede voorbereiding op onze 

spreekbeurt, die we aan het voorbereiden zijn. Iedereen heeft zijn of haar dier al gekozen. Nu zijn we 

volop informatie aan het verzamelen om er een schitterend werk van te maken.  

De voordrachtwedstrijd in L4B was een groot succes. Het werd een creatieve, expressieve 

voormiddag op woensdag 8/2. Iedereen deed zijn uiterste best en verdiende dus een  kleine attentie 

(leesboek). De winnares was Lotte met het gedicht 'Ik ben lekker stout'. Leonie, Amelie, Mustafa en 

Lene behaalden mooie ereplaatsen.  

 

L5 

Het is al februari… Dat betekent dat het bijna carnaval is, maar voor we gaan feesten, werken we 

hard aan ons project. Na de vakantie brengen we dit in groepjes naar voor. Spannend! We willen 

iedereen die deelgenomen heeft aan de voordrachtwedstrijd nog eens feliciteren! Het was echt 

super!  

Nu de zon begint te schijnen beginnen onze vingers te kriebelen voor de proeftuin! Later meer 

hierover… 

Nisa en Ashanti 

 

L6 

Een paar dagen terug hebben we een modeshow gedaan. We moesten een Franse tekst maken over 

de kleding van iemand in onze groep. Iedere groep werkte met een bepaald thema zoals pyjama’s, 

familie, sport… We moesten elkaar ook in het Frans voorstellen. Iedereen heeft het super gedaan. 

Dinsdag was het Valentijn. Het eten was heel lekker hier op school. In de soep zaten er spaghetti 

hartjes. Groetjes Janina en Arwen.  

 

 

 


