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 Vrijdag 27/1 voordrachtwedstrijd 

 Vrijdag 3/2 facultatieve vrije dag, betaalde opvang 

voorzien. 

 Vrijdag 10/2 quiz! 

 

                           

 

 

                                           

 

Vanavond is het zover! Succes aan al de kandidaten van de 

voordrachtwedstrijd! We kijken ernaar uit! 

 

We stellen jammer genoeg vast dat er heel wat auto’s 

fout parkeren bij het afzetten en ophalen van leerlingen. 

We vragen nogmaals om de verkeersregels  

altijd te respecteren in het belang van 

 de veiligheid van alle kinderen.  

Bedankt! 

 

We merken op dat er nog onduidelijkheid is rond de afspraken 

over het afhalen van de leerlingen. Voor alle duidelijkheid:  

Afhalen kleuters = via ingang Waterstraat 

Afhalen lager = via ingang Goedlevenstraat 

Afhalen beide = Via ingang Waterstraat, verder naar speelplaats lager en langs 

de poort aan de letters ‘Vogelzang’ naar buiten. Gelieve te wachten voor de 

poort tot de juf deze opent. 

 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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Voor onze kleinste kleuters zijn wantjes heel erg handig om de koude 

dagen te trotseren. 

 

 

 

 

 

Op 10 februari gaat de vijfde editie van de quiz door! 

Inschrijven per team van max 4 deelnemers kan tot woensdag 8 februari op 

het secretariaat. Kostprijs per team bedraagt 12 euro. 

 

 

K0 

Welkom aan onze nieuwe instappertjes, ze zijn het ondertussen al goed gewoon.  

Ons thema ‘Jules houdt van kleuren’ is volop aan de gang.  

We experimenteren met de hoofdkleuren, smulden van gekleurde pudding, toveren met geel en 

blauw,… 

Langs deze weg willen wij jullie medewerking vragen voor: 

- gemakkelijke kledij: broeken zonder haakjes of knopen en zeker geen riemen, WEL broeken met 

elastieken, dit om de zelfredzaamheid van de kinderen te stimuleren 

- wanten i.p.v. handschoenen 

- alles steeds naamtekenen 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

K1                                                              

Rode vlekjes, hé wat gek, op mijn buik en in mijn nek! 

Ze jeuken en doen een beetje pijn, wat zou dat nu toch zijn? 

Snel de dokter bellen, hij kan ons vertellen wat we moeten weten. Zo wordt Rikki snel weer beter! 
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K2 

Het project ‘Hopsabees?’ is afgelopen! De kleuters hebben hard gewerkt  om alle opdrachten zo 

goed mogelijk uit te voeren. De doe-kaarten zijn ingekleurd en worden opgestuurd. We hopen in de 

prijzen te vallen! 

K3 

Het thema ‘de ruimte’ was een groot succes. Vooral de uitstap naar De Sterrenwacht vonden we een 

leuke en leerrijke uitstap. We hebben naar de maan gekeken door de telescoop. We vliegen met de 

raket naar het volgende thema: ‘muziek en geluiden’. Wie spelletjes heeft over het thema voorziet 

het van zijn/haar naam. 

L1 
Het schooljaar is al in de helft en het ‘aanvankelijke’ deel is voorbij. 
Er komt nu een periode van automatiseren van de leerstof. Het blijft heel belangrijk om elke dag 
hardop te lezen en de splitsingen tot 10 te oefenen. 
Onze volgende thema’s zijn carnaval en water. Alle informatie en documentatie zijn welkom!  

L2 

We zijn gestart met een dagelijkse tafeltoets. Al vrij veel kinderen kunnen de tafel van 2, 10, 5, 4 en 3 

al  vlot. Anderen zullen hier echt een tandje moeten bijsteken. Alle dagen oefenen is echt wel nodig 

om een heuse tafelkampioen te kunnen worden. Mogen we ook vragen aan de ouders om dit goed 

op te volgen en ook elke dag de tafeltoets te ondertekenen ? Alvast bedankt. 

L3 
Cijferen, cijferen, cijferen: tientallen gaan lenen, honderdtallen en eenheden onthouden… 
We zijn er volop mee bezig en het lukt ons al goed! 
In de WO-lessen leren we over het verleden en over de Eerste Wereldoorlog. We zijn enorm 
geïnteresseerd en raken er niet over uitgepraat. Binnenkort nemen wij zelf een interview af van 
iemand die we zelf mogen kiezen. Het onderwerp is speelgoed, eten, beroepen,… uit het verleden. 
Wij hebben er zin in! Misschien komen we wel bij u vragen stellen! 

L4 
Gehelen, tienden, honderdsten….. de kommagetallen deden hun intrede in het vierde leerjaar. Wat 
is het boeiend om deze nieuwe leerstof in te oefenen. De kinderen zijn allemaal gemotiveerd.  
Januari is ook in het vierde leerjaar de gedichtenmaand. We kozen allemaal een gedicht, leren het 
vanbuiten en oefenen om het expressief naar voren te brengen. We gaan ook naar de generale 
repetitie van de voordrachtwedstrijd. Op 8 en 9 februari hebben we zelfs een echte wedstrijd in onze 
klas. Wie wordt de winnaar ? Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.  
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L5 

Het waren drukke maar leuke weken.  

Een aantal vijfdeklassers doen mee aan de voordrachtwedstrijd, we wensen hen veeeeel succes! 

Zij kregen ook hulp van een echte toneelacteur! Dank je wel, mijnheer Antoine. 

Ook de andere leerlingen van het 5de kozen een gedicht en studeerden het in.  

Zij brachten hun gedicht voor de klas! 

We maakten ook een kunstwerk dat te maken heeft met onze gekozen tekst. Wat een leuke en 

mooie resultaten! 

 

L6 

Op donderdag 19 januari zijn we met heel het zesde gaan skiën. Er zijn veel kinderen gevallen, maar 

ze stonden telkens weer op met veel moed. Op het einde van de dag kwam iedereen vlot van de 

piste naar beneden. Juf Katty en Meester Abel waren ook mee. De groep die bij Meester Abel was, 

heeft de  jumppiste gedaan. Juf Benigna en Juf Griet konden heel goed skiën. We hebben ons heel 

goed geamuseerd. 

Oeps, bijna vergeten! We hebben deze week ook een voordrachtwedstrijd voorbereid. Vrijdag 27 

januari zullen de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar hun gedicht voordragen voor een 

publiek. Komen jullie ook? 

Sarah v en Talitha 

 

 

 

 


