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nieuwsbrief

-

Woensdag 24/1 pedagogische studiedag (betaalde opvang
voorzien)
Vrijdag 2/2 voordrachtwedstrijd
Vrijdag 2/3 Quiz

De kerstmarkt was opnieuw
een groot succes!
Bedankt om erbij te zijn!
We wensen iedereen een heel
gelukkig nieuwjaar en een
schitterende vakantie toe!
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We haalden met onze acties meer dan 2000 euro op
voor VZW BIJS! Bedankt aan iedereen! We maakten
van BS De Vogelzang allemaal samen een warme
school en daar zijn we fier op!

We merken dat de oversteekplaatsen tussen de
Krijtestraat, Goedlevenstraat en Waterstraat (zeker ’s morgens) niet
veilig genoeg zijn voor fietsers. Mogen we dan ook vragen om de
kinderen te stimuleren om af te stappen en te voet over te steken,
zeker wanneer ze alleen fietsen. Bedankt daarvoor!

Er zijn regelmatig kinderen die hun zwemgerief vergeten meebrengen
naar school. Zij kunnen daardoor soms niet meezwemmen. Wie thuis
badpakjes of zwembroekjes heeft die te klein geworden zijn voor de
kinderen, mag ze afgeven op school. Op die manier kunnen we ervoor
zorgen dat alle kinderen steeds mee kunnen zwemmen. Alvast bedankt!
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KO
Rode ballen, gele ballen, blauwe ballen bij elkaar.
Rode slingers, gele slingers, blauwe slingers door elkaar… ja, ja,…, ons cadeautje is nu klaar!
We hebben genoten van de gezellige kerstsfeer in ons klasje en hebben dit allemaal
afgesloten met een kerstaperitief.
We wensen jullie fijne feestdagen toe!
K1
Gele, rode, blauwe ballen bij elkaar. Ja hoor, het kerstfeest is daar!
We versieren de kerstboom, maken iets voor op de kerstmarkt en houden het gezellig in
onze klas.
En nu… een welverdiende vakantie! Fijne feestdagen allemaal!
K2
De voorbije weken draaiden we op volle toeren: nieuwjaarsbrief maken, versieren van de
kerstboom, knutselen voor de kerstmarkt, nieuwjaarswens inoefen, dansje aanleren en
ondertussen genieten van de kerstsfeer!
Het is ons allemaal gelukt!
We verrassen jullie graag… en wensen iedereen een prettig eindejaar toe.
K3
Onze klasjes zijn sfeervol versierd met lichtjes. Onze nieuwjaarsbrieven hebben we volop
geoefend zodat we deze vol enthousiasme kunnen opzeggen. We dromen al van de pakjes
onder de boom en de kleuters wensen jullie veel geluk, plezier, kusjes… voor het nieuwe
jaar.
L1
Het was zeer druk in het eerste leerjaar. We schreven onze eerste nieuwjaarsbrief, maakten
kerstkaarten met een tekst, vulden snoepzakjes voor de kerstmarkt. We maakten ook nog
toetsen voor ons 2e rapport.
(Bekijk onze foto’s op de website en de brief in de brievenmap)
Prettige feesten en tot in 2018!
L2
Mmm… Lekker die snoepjes van de warmste week. Bedankt aan iedereen die snoep kocht!
Eindelijk vakantie. Maak maar veel plezier, speel veel buiten en vergeet niet af en toe hardop
te lezen en de tafels te oefenen.
Prettige feesten…
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L3
Wij zijn klaar voor de pakjes onder de kerstboom. Inpakken, linten knopen, strikken maken.
De kinderen kunnen al goed meehelpen. In de wo-lessen hebben wij de trucjes van
reclamemakers bekeken. Nu zijn we prijsbewust en kunnen we omgaan met euro' s en
centen. De laatste dag voor de kerstvakantie sluiten we af met een kerstontbijt in onze klas.
Fijne feestdagen!
L4
De toetsen zijn voorbij en we wachten vol spanning op ons rapport. Deze week bakten we
koekjes voor ons goed doel ‘Bijs’. We bezochten de DJ’s van Stubru en zagen hen aan het
werk. We zwaaiden naar de camera en kwamen op TV. Dat was superleuk! Prettige vakantie
iedereen.
L5
Het was een drukke maar leuke periode.
We werkten goed door voor onze toetsen. Een dikke bravo!
We maakten ook lekkere koekjes voor de Warmste Week en maakten werkjes om te
verkopen op de kerstmarkt. Op dinsdag brachten we een bezoek aan De Warmste week.
Wat was dat leuk! We kwamen zelfs op de televisie!
Onze acties brachten veel geld op voor “Bijs”, super dank aan iedereen!
L6
Dag kerstelfjes
De toetsen zijn achter de rug!
Iedereen heeft de voorbije weken super hard gewerkt!
Iedereen denkt weleens aan de vakantie.
Maar we hebben nog een paar zaken te doen.
DE KERSTMARKT! We werken super goed voor de kerstmarkt en maken heel veel plezier.
We zijn natuurlijk ook naar de

warmste week geweest!

We zijn natuurlijk op tv gekomen en hebben 2000 euro gedoneerd aan Bijs.

Warme kerst groetjes van Mette en Zana en een Happy New year!

