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 3/6 Lentefeest 1e lj. en 6e lj. 

 5/6 Pinkstermaandag: geen school, geen 

opvang 

 10/6 Communie 1e lj. 

 15/6 Oudercontact kleuter  

 27/6 Oudercontact lager 

 30/6: halve dag school (betaalde opvang 

voorzien tot 18 uur)  

 

We willen alle aanwezigen bedanken om van 

ons festival tropical een onvergetelijke dag 

te maken! Iedereen heeft volop genoten van 

een fantastisch feest! 

 

 

Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de Ideekids-kampen tijdens 

de zomervakantie. Hieronder een opsomming van de kampen.  

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het secretariaat van de school. 

 Van 03 – 07 juli =>  kleuter: Sportspetters 

 Van 03 tot 07 juli => lager: ChocoTOF! (vanaf 3° kleuterklas) 

 Van 21 tot 25 augustus  => kleuter: Prinsessen & ridders 

 Van 21 tot 25 augustus  => lager: kunst = kinderspel (vanaf 3° kleuterklas) 
 

 
 
Er werd een nieuwe schoolraad verkozen voor de komende 4 jaar. Bart 
Helderweirt werd als voorzitter verkozen en  Patrick Van Oostende als 
ondervoorzitter. De overige leden zijn Ine Rombaut en  Renee Pattyn samen met 
onze 2 juffen Sabine en meester Bart. We bedanken hen en de andere leden ten 
zeerste om zich te willen engageren voor onze school. 

 
 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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K0 
We genoten van onze uitstap naar Pretland! 
Binnenkort komen er zeker foto’s op de website. 
Hokus, pokus, pand, kijk eens naar mijn hand… de rest verklappen we nog niet… Ja, ja, papa,  
we vergeten je zeker niet! 
 
K1 

We duiken samen de zee in! Wat een verwondering… We ontdekken de octopus, de krab, de walvis 

 en ‘klein wit visje’… We leren over drijven en zinken, schilderen met waterverf,…Tussen al onze werkjes 

door , maken we ook iets moois voor onze liefste papa, maar we verklappen nog niets…                   

                        

K2 

De schoolreis was heel leuk! De kleuters hebben fijn gespeeld in de speeltuinen en genoten van de 

zeeleeuwen- en dolfijnenshow. We waren fier over de goede sfeer in de groep! 

De fietsdriedaagse was ook een succes. Dagelijks merkten we vooruitgang in de behendigheid. De 

fietsbrevetten volgen nog. 

Hou de kalender in de gaten voor ons bezoek aan het CLB, want dan moeten de kinderen een picknick 

meebrengen. 

 

K3 

We gingen naar het FYXXI-lab waar we met computers mochten werken. We leerden al spelend de letters 

en cijfers! 

We zijn volop bezig met de voorbereiding van onze vaderdag en van ons afscheidsfeest. Er staan nog heel 

wat leuke momenten op het programma!  

Er staan veel nieuwe foto’s op de website. Nemen jullie een kijkje? 

 

L1 

Bedankt aan de mensen die ons dit schooljaar hielpen met het niveaulezen: de opa van Febe, de oma van 

Tuur, de mama van de directeur, de mama van Sibren, de mama van Laure, de mama van Wannes en oma 

Nien. We hopen jullie volgend schooljaar terug te zien! 

We wensen alle kinderen op 3 en 10 juni een mooie dag toe. Proficiat met jullie lentefeest en eerste 

communie.  

Vul het briefje voor de schoolreis zeker in! 

 

L2 

De eindsprint is ingezet in het tweede leerjaar. In de klas herhalen we alle leerstof grondig, 

zodat we binnenkort met een gerust hart aan de toetsen kunnen beginnen.  

Vergeet echter niet om thuis elke dag alle tafels te blijven oefenen. Al heel velen zijn onderweg om een 

heuse tafelkampioen te worden, anderen moeten nu echt wel een tandje bijsteken. Haal die tafelkaartjes 

dus nog maar eens boven, en oefenen maar. 

Voor wie een website zoekt om de tafels op een leuke manier te oefenen, kan altijd even een kijkje nemen 

op volgende website : http://www.ict-platform.be/htm/OBoefenenleerWIS.html. 
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Daar kies je "2. ik oefen de maal- en de deeltafels". 

Op dinsdag 13 juni gaan we op uitstap naar Plopsaland in De Panne. We kijken er allen heel erg naar uit. 

 

L3 

De schoolreis naar Pairi Daiza was heel tof: een leuke sfeer, mooie natuur, veel plezier en goed weer. Te 

goed eigenlijk, maar beter zo dan regen! Sfeerbeelden vind je op de website. Nu volgt nog een maand vol 

herhaling, af en toe een toets, maar ook leuke activiteiten. 

 

L4 

Oh, wat was het voorbije maandag heet in Pairi Daiza ! Maar toch genoten we van deze heel toffe 

schoolreis. Gorilla’s, panda’s, olifanten, hyena’s, leeuwen, stokstaartjes , giraffen….. er was zoveel te zien ! 

En natuurlijk aten we een lekker ijsje en dronken we heel veel water (Dank je juf Sabine, voor de extra 

flessen).  

Maar nu wordt het serieus. We herhalen nu veel leerstof en vanaf volgende week zijn er toetsen. Een goed 

evenwicht zoeken tussen werken en (gezond) ontspannen is de komende weken erg belangrijk ! Daarna 

wenkt de grote vakantie ! 

L5 

Gisteren gingen we naar Bellewaerde. Het was supertof! Het was de perfecte ontspanning voor de 

toetstenperiode. Bekijk steeds goed de studieplanning tijdens deze periode! We wensen iedereen veel 

succes. Nog eens een dikke proficiat  aan de leerlingen die een zwembrevet hebben behaald. 

 

L6 

Federaal parlement 

Maandag (29/05/2017)  zijn we naar het Federaal Parlement geweest in Brussel. Daar hebben we een 

rondleiding gekregen van een gids. Tijdens de rondleiding zijn we in de Kamer en de Senaat geweest. We 

hebben geleerd hoe de volksvertegenwoordigers stemden. We hebben zelf de plaats gezien van Dhr. De 

Wever en mevr. Turtelboom. Daarna zijn we in het park tussen het Federaal Parlement en het Koninklijk 

Paleis gaan picknicken. 

Vrijdag (02/06/2017) hebben we de grondschilderingen geschilderd. Zo worden de speelplaatsen 

opgefleurd.  

Laatste opendeurdag op De Vogelzang. Wij (het zesde) vonden de opendeurdag echt super!!!  Volgend jaar 

gaan we het hier echt super hard missen!! Nog een klein bedankje aan de juffen voor het  supertoffe jaar!!! 

Paulien, France, Silke, Blixa, Jutta en Yaren!!  

 

 


