
Lid van Scholengroep Gent 
 
 

 

 

       

                                                   nieuwsbrief    

     

 

- Zaterdag 2/6 lentefeest 1e en 6e leerjaar 

- Zaterdag 9/6 communie 1e leerjaar 

- Dinsdag 12/6 oudercontact kleuter 

- Zaterdag 23/6 afscheid 3e kleuter 

- Dinsdag 26/6 Oudercontact lager 

- Woensdag 27/6 afscheid 6e leerjaar 

- Vrijdag 29/6 halve dag school (betaalde opvang voorzien tot 18u) 

 

 

 

 

 

De opendeurdag. 

De deuren stonden open, iedereen was welkom. Je kon 

de mooie klassen komen bewonderen. Je kon wat eten 

en iets drinken voor de show begon. We begonnen met 

de lieve schattige kleutertjes. Zij gaven ons al 

een jaren 90 gevoel. Ook al was het warm, onze show 

ging toch door! Daar komen de kinderen van het 

eerste leerjaar… Ze dansten erop los. Enkele 

dansjes later stonden er nog 3 acts klaar. Het 

zesde leerjaar, de leerkrachten en het dansje van 

de sportdag. We moesten helaas ook afscheid nemen 

van onze lieve directeur. Er was ook een optreden 

van de leerlingen van notenleer. Daarna konden we 

nog genieten van de lekkere BBQ.  

groetjes, 

Zana en Marie (L6) 
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Oproep van onze ouderraad: 
 

Donderdag 21/6 om 20u gaat de volgende ouderraad door. Op dat moment 
worden ook de nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en secretaris verkozen. 

 
Mensen die zich graag kandidaat stellen voor 1 van deze functies mogen hun 

kandidatuur doorgeven via mail aan ouderraad@bsdevogelzang.be. 
Mensen die op voorhand graag een woordje uitleg krijgen over wat dit 

concreet inhoudt, kunnen ons ook live aanspreken of hun vragen via mail 
doorsturen. 

Kandidaturen zijn welkom t.e.m. woensdag 20/6. 
 

Groeten, 
 

 

 

 

Het gastenboek voor onze directeur, Kevin, ligt vanaf maandag 

op het oude schoolbankje in de inkomhal van de school.  

Wie wil, kan er nog een boodschap in schrijven  

tot aan het einde van het schooljaar.   

 

  
De inschrijvingen voor de kampen en opvang in de 

zomervakantie lopen nog even door.  

Er kan ingeschreven worden op het secretariaat.  

Meer informatie vinden jullie in de bijhorende brief. 

 
 

 

 

 

GRAS nieuw s: 
Op w oensdag 16 m ei w as het  aan de kinderen om  in onze t uin t e 

w erken. We bouw den onder  leiding van Pet er , van Tuinen Fleur , een 

groot  insect enhot el. Ook aan de w ilgenhut  w erkt en w e verder .  

Op w oensdagnam iddag 13 juni is er  nog een w orkshop w aarbij w e het  

insect enhot el zullen af w erken. Wie hieraan m ee w il doen  laat  dit  via 

m ail w et en aan juf  Lies (lies.w aelput @ bsdevogelzang.be ). Er  kunnen 10 

kinderen vanaf  6 jaar  deelne m en.  

 

mailto:lies.waelput@bsdevogelzang.be


Lid van Scholengroep Gent 
 
 

 

 

 
K0 

Bedankt om massaal aanwezig te zijn op het schoolfeest! De kinderen hebben een super 

optreden gegeven! We hebben er van genoten.  

Nu staat eten en drinken centraal in de klas. We leren over groenten en fruit, wat is gezond 

of ongezond. We gaan zelf eten klaarmaken en veel proeven. Smakelijke groeten! 

 

K1 

Het schoolfeest was superleuk, een dikke duim aan de kindjes! Bedankt aan alle mama’s en 

papa’s om zo talrijk aanwezig te zijn!! We kijken uit naar ons bezoek aan de kinderboerderij. 

 

K2 

Bedankt voor de talrijke opkomst op het schoolfeest. De kleuters hebben er volop van 

genoten! Volgende maand zullen we vaak op uitstap zijn, dus hou de kalender in de gaten.  

Graag op 14 en 19 juni tijdig op school zijn, zodat we samen kunnen vertrekken!  

K3 

De kleuters vertelden na de opendeurdag dat ze het fijn vonden. Hartelijk bedankt om zo 

massaal aanwezig te zijn.  

Ondertussen is de laatste schoolmaand aangebroken. Er staan nog veel leuke activiteiten op 

de planning: de integratieweek met het eerste leerjaar, de kinderboerderij, de schoolreis,… 

We maken het nog heel plezant samen! 

L1 

Een dikke proficiat aan alle kinderen voor het mooie optreden op de opendeurdag. Ze waren 

ook allemaal heel flink, ondanks de hitte! 

Wij duimen voor de kinderen van het lentefeest en de eerste communie. Maak er een mooie 

dag van! 

We zijn helemaal klaar voor de eindtoetsen, goed slapen, veel spelen en alles komt in orde! 

L2 

We dansten de pannen van het dak op de opendeurdag! Nu swingen we naar het einde van 

het schooljaar. Probeer, ook al is het mooi weer, elke dag te lezen en de tafels te oefenen. 

L3 

Het derde leerjaar ging op uitstap naar het natuurmuseum ‘De wereld van Kina: kinderen en 

natuur’. Tijdens de speurtocht in de tuin kregen we lentekriebels. In de perkjes konden we 

ruiken, voelen en kijken naar verschillende kruiden, planten, bloemen, bomen en beestjes. In 

de serre leren we stekjes nemen van de graslelie, de vrouwentong of citroengeranium. Geen 

prikken van de mug voor het derde leerjaar… 
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L4 

De opendeurdag was weer geslaagd. Als echte cowboys hebben we er een fantastisch feest 

van gemaakt.  

We kunnen nu de laatste eindspurt inzetten tot de grote vakantie, maar eerst nog de 

toetsen. We herhalen en herhalen en herhalen, tot we niet meer kunnen! 

Heel veel succes iedereen!  

L5 

De laatste weken hebben we ons beste beentje voorgezet. We dansten er op los ter 

voorbereiding op het schoolfeest. Het schoolfeest was een groot succes, iedereen was 

enthousiast! Nu het grote feest voorbij is, maken we ons klaar voor de eindspurt. De toetsen 

komen er aan, hup, we gaan er voor! 

L6 

De toetsten zijn weer in zicht. Gelukkig zijn het de laatste, want het zesde heeft al veel 

afgezien… Neem dit niet te serieus ;-). We hebben een leuke maand mei achter de rug met 

veel verlengde weekends, een toffe moederdag en we zijn zelfs vrij gaan zwemmen in de 

Rozebroeken. Nu de projecten gedaan zijn, hebben we nog maar 1 maand te gaan en dan is 

het grote vakantie… 

Nog veel groetjes van het hele zesde.  

Indras en Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 


