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 Paasvakantie van 1/4 t.e.m. 17/4  (betaalde opvang 

voorzien) 

 21/4 GRASFUIF (enkel voor ouders) 

 3/5, 6/5 en 7/5 GRAS werkdagen 

 20/5 opendeurdag 

 30/6: halve dag school (betaalde opvang voorzien tot 

18 uur)  

 

 

Op vrijdag 21 april organiseren we op school de 

GRASFUIF. De gehele opbrengst gaat naar het 

aanleggen van onze groene speelplaats. 

De fuif zal doorgaan vanaf 20 uur in de oude turnzaal. 

We kiezen er deze keer voor om enkel de ouders uit te 

nodigen.  

Dus… Ga op zoek naar een babysit, zodat we er allemaal 

samen een knalfeestje van kunnen maken! 

Er worden geen kaarten verkocht in voorverkoop.  

Inkom = 4 euro aan de kassa. 

Op 3/5, 6/5 en 7/5 volgen er 3 werkdagen in de tuin. 

Iedereen wordt uitgenodigd om een handje te komen 

helpen om van de zandvlakte een groen paradijs te 

maken! 

 

 

 

Hou 20 mei zeker vrij voor onze opendeurdag, het wordt een… 

“Festival Tropical” 

 Van 14u tot 15u00: open klassen 

 Van 15u00 tot 17u: Show van onze kinderen, van klein tot groot 

 Van 17u tot 18u: Aperitief onder een stralende zon (hopelijk) 

 Van 18u tot 20u: Barbecue  

 Van 14u – 15u en 17u – 18u : Speelstad voor de kinderen 

 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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De technische dag was alweer een groot succes.  

Bedankt aan iedereen die er opnieuw een onvergetelijke dag van 

maakte voor onze kinderen. Een speciale dank u wel aan de leden 

van de werkgroep voor de perfecte organisatie!  

                          

       OPROEP AAN ALLE FIETSERS! 

      Fietsen is gezond en goed voor het 

milieu, maar ook fietsers moeten zich aan de 

verkeersregels houden. Fietsen doen we op het 

 fietspad en we stoppen voor voetgangers  

aan het zebrapad. Veiligheid voor iedereen voorop! 

 

 

 

K0 

Deze week zijn we ijverig aan het werk geweest: ons paasmandje is bijna in elkaar 

geknutseld. De paashaas mag nu komen hoor!  

We luisterden naar het verhaaltje van Jules en de paashaas en leerden liedjes over de kip. 

Op donderdag kregen we bezoek van enkele nieuwe vriendjes die na de paasvakantie in ons 

klasje komen. 

K1  

Tok, tok, tok, ik ben een kip. Ik leg veel eitjes wip wip wip  

We proefden al een gebakken en gekookt eitje, lekker! 

We schilderen een kip en werken volop aan ons paasmandje. We zijn benieuwd wanneer de 

paashaas zal komen                                                                                   

 

K2 

We werken rond het thema Pasen. We helpen de paashaas om zijn mandje te vullen met lekkere 

eieren. Ondertussen leren we de begrippen, leeg, halfvol en helemaal vol. We kennen er zelfs een 

heel tof liedje over. 

K3 

Het was een leuke en drukke week. We genoten van de technische dag samen met het eerste 

leerjaar. We hebben voor de eerste keer op de grote speelplaats van het lager gespeeld. Om de week 

af te sluiten, kregen we een heerlijk paasontbijt en kwam de paashaas nog eens langs… 
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L1 
Terug vakantie… Wat gaat het snel! 
Na de paasvakantie mag iedereen zijn lievelingsboek meebrengen. Het nieuwe thema is 
communicatie (media, brieven, boeken,…). 
Sommige kinderen moeten tijdens de vakantie de splitsingen t.e.m. 10 nog eens extra inoefenen.  
Regelmatig hardop lezen blijft voor alle kinderen belangrijk. 
Vergeten jullie het rapport niet terug mee te geven na de vakantie? 
Geniet van de zon en zoek goed tussen de lentebloemen in de tuin… 

 

L2 

Wat hebben we weer hard gewerkt de voorbije weken. We leerden de allermoeilijkste bewerkingen 

van het tweede leerjaar. We moeten hier verder wel nog flink op oefenen, maar het lukt ons vast om 

ook deze onder de knie te krijgen. Verder blijven we in de rekenlessen de maal- en deeltafels 

automatiseren. Bij de meesten lukt dit al aardig, anderen zullen hier nu echt wel een extra 

inspanning voor moeten doen. Blijven oefenen, blijft de boodschap. 

Na de vakantie nemen we de straat van onze school eens onder de loep. Benieuwd wat we hier 

allemaal gaan ontdekken ... 

 

L3 
De uitstap naar het Gravensteen was supertof en interessant. We leerden hoe de ridders leefden.  
In de rekenles leren we over de staartdelingen en in de WO-lessen over de stand van de zon. 
Vandaag hebben we genoten van een gezellig paasontbijt en een leuk paasspel. 
En nu volop genieten van de vakantie. Als huiswerk ontspannen en buitenspelen in de zon! 

 

L4 

De voordrachtwedstrijd in L4A is nu ook achter de rug. Er waren mooie voordrachtbeurten. Mina, 

Hapsa, Kamiel, Emirhan, Thaissa, Bavo, Merdan behaalden knappe ereplaatsen.  

Verder bereiden alle vierdeklassers zich voor op hun spreekbeurt over een dier. Er werd info 

gezocht, gelezen, geselecteerd en samengevat. De eigen tekstjes zijn (bijna) af en  foto’s werden 

toegevoegd. Tijdens de paasvakantie kan er dus veel geoefend worden . Binnenkort worden we dus 

ingewijd in de geheimen van een boeiende dierenwereld. Veel succes aan alle kinderen.  

 

L5 

We werkten een maand in groepjes samen voor ons project: De wereld, het weer en het heelal. 

Iedere groep maakte een leuke powerpointvoorstelling en bracht hun werk naar voor. 

We deden goed ons best. 

We hebben ook reeds groenten gezaaid in de klas. De eerste plantjes komen reeds boven piepen.  
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L6 

Het was weer super leuk in het 6de leerjaar. 

Op dinsdag (14/3) gingen we naar de beroepenbeurs in Gent. Er waren verschillende workshops, 

waar je veel beroepen kon uitproberen. 

Normaal was er op donderdag (16/3) een toneel rond “leren leren, gebruik je verstand verstandig” 

maar dat is jammer genoeg afgelast omdat de actrice ziek was .  

Op vrijdag (17/3) mochten er 4 kinderen gaan helpen bij het 1ste kleuterklasje. Dat was voor hen een 

hele leuke ervaring. 

Afgelopen week zijn we ook gestart met een nieuw project over het menselijk lichaam. 

Op woensdag (22/3) hebben we de aanslagen, die in Zaventem gebeurden, herdacht. We hielden 

met de hele school 1 minuut stilte. 

Groetjes van Marie S en Kaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu volop genieten van een welverdiende 

paasvakantie… 

 

 


