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nieuwsbrief

-

Krokusvakantie 12/2 -16/2 (betaalde opvang voorzien)
Vrijdag 2/3 Quiz
Dinsdag 13/3- vrijdag 16/3 GWP 2e graad
Maandag 19/3- vrijdag 23/3 GWP 3e graad
Dinsdag 27/3 oudercontact kleuter
Donderdag 29/3 Technische dag

Op vrijdag 2 maart gaat onze jaarlijkse Quiz door! De
inschrijvingen starten na de vakantie. Wees er snel bij, want de
inschrijvingen zijn beperkt. Het wordt vast en zeker een
onvergetelijke avond! Nu al bedankt aan de organisatoren.

Op vrijdag 2 februari 2018 ging onze vierde voordrachtwedstrijd voor de leerlingen
van de derde graad door. Negenentwintig deelnemers stonden heel zelfzeker op het
podium om hun gedicht expressief naar voor te brengen. De jury had het heel
moeilijk om een top drie te kiezen. Dit jaar werd er ook een leerkrachtenprijs
uitgereikt. Dit voor de leerling die de grootste evolutie doormaakte doorheen de
voorbije schooljaren. Het was een fantastische avond met dank aan de enthousiaste
deelnemers, het publiek en de collega’s.
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We zijn nog steeds op zoek naar leesouders, grootouders,… voor het tweede
leerjaar. De ‘leesmomenten’ gaan door op vrijdag van 1 3 u3 0 - 1 4 u5 5 . Wie
geïnteresseerd is, komt gerust even langs op school bij juf Lies of juf Lot. Zij
geven graag een extra woordje uitleg.
Er sloop een foutje in de kalender die jullie in september kregen.
Op 7 maart is er geen pedagogische studiedag. Het is een normale schooldag.
Bij deze nieuwsbrief krijgen jullie de juiste versie van de kalender van februari tot juni.
Onze excuses voor de onduidelijkheid.
Vergeet niet in te schrijven voor de kampjes die doorgaan in de
paas- en zomervakantie. De plaatsjes zijn beperkt!

KO
Maandag kwamen we binnen in de klas en was Jules verkleed. Hij had een rode neus en een
feesthoed op. We ontdekten samen met Bumba het thema carnaval.
Feesten, muziek, verkleden en dansen en nog veel meer…
Na al die gekkigheid kijken we uit naar de vakantie!
K1
Trommels, toeters en confetti!
We leefden ons al volop uit met de instrumentjes in de klas! Net echte muzikanten .
Leuk dat jullie zoveel muziekinstrumenten hebben meegebracht.
Bedankt aan de papa van Nox en de papa van Lily om voor ons life muziek te komen spelen!
Dat was genieten…
Pipa Pepinus de clown is al helemaal klaar voor carnaval! Wij zitten vol ongeduld op hem te
wachten, dat wordt lachen! Alvast een fijne vakantie!
K2
Het prentenboek De Gruffalo heeft ons leuke en mooie momenten doen beleven. Alle
kleuters waren nauw betrokken bij de vele activiteiten en hun inbreng was Gruffalo-reuze.
We hebben veel bijgeleerd over bang zijn en stoer zijn en genoten van de verschillende
activiteiten. Bedankt voor de vele ondersteunende materialen die de kleuters dagelijks
meebrachten. Hopelijk kunnen jullie nog genieten van de inspanningen van jullie kleuters die
eigenhandig een poppenkast in elkaar hebben geknutseld rond de Gruffalo en de dieren uit
het donkere woud.
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K3
Pompom wil naar de maan reizen en hij vroeg hulp aan de kleuters.
Om hem te kunnen helpen, moesten we heel wat informatie verzamelen en materialen bij
elkaar zoeken. We leerden meer over de zon, de maan, de planeten, de raket en de
astronauten. Gelukkig heeft Pompom beslist om na zijn ruimtereis terug te komen naar onze
klas.
Hopelijk brengt hij verslag uit over zijn avontuur…
L1
Op 30 januari werd juf Sabine van L1B voor de eerste keer oma. Ze heeft een kleindochter
die Thea heet.
We kunnen het uur al lezen op de digitale (cijfers) en analoge (wijzers) klok.
We leren nu over carnaval, bekijk de foto’s op de site.
Na de vakantie starten we met het thema water.
Breng een kleine schoendoos mee (kinderschoenen) zonder deksel.
Prettige vakantie!
L2
Bijna krokusvakantie ... Wat vliegt de tijd in het tweede leerjaar !
Wist je dat we ondertussen al 6 tafels leerden ? De tafels van 2, 10, 5, 3, 4 en 6
kennen geen geheimen meer voor ons. Het blijft echter wel een grote uitdaging om
deze tafels ook thuis dagelijks te blijven oefenen (... ook al staat dit niet in onze
schoolagenda). Alleen door elke dag flink te oefenen, worden we beslist heuse tafelkampioenen.
Tussen het harde werken door, konden we vorige week woensdag genieten van een
toneelvoorstelling over "Dromen". We vonden het heel leuk.
Op vrijdag 09/02 vierden we carnaval op school. We mochten die dag verkleed naar
school komen.
Dat vonden we heel fijn ! In de namiddag hebben we de krokusvakantie tegemoet
gedanst.
We wensen ook jullie allemaal een ontspannende en deugddoende vakantie.
L3
Het derde leerjaar ging deze week met de lijnbus naar het Gravensteen. Het was feest in het
kasteel. De kinderen konden zich verkleden in ridders en jonkvrouwen.
In de les techniek maken we zelf een kasteel met een stappenplan. In de krokusvakantie
kunnen we spelen met ons zelfgemaakt kasteel. Veel plezier!

Lid van Scholengroep Gent

L4
De voorbije weken leerden we kommagetallen tot op 0,01. Dit was helemaal nieuw en
spannend voor ons. Ons 4de WO-thema zit er op. Het was een leerrijk thema over energie
en techniek. We schreven met onze klas zelfs een energierap over groene energie en minder
CO2. Dit was volledig in lijn met de 'Dikke truiendag' op 6/2/2018. Deze dag hebben we de
verwarming uitgezet om onze CO2 uitstoot een beetje te verminderen.
In amper 1 week hebben we 2 tonelen gezien. Het eerste toneel ging door in de
Kopergietery en ging over een dove danser. Het andere toneel was op onze school en het
thema was 'dromen waarmaken'. In de week van de poëzie maakten we verschillende
soorten gedichten. Onder andere een stapelgedicht en een schrapgedicht. Op donderdag
8/2/2018 was er zelfs een kleine voordrachtwedstrijd in onze klas. Tilde en Ward
L5
Het was een leuke en drukke periode. Met 5a knutselden we flipperkasten in elkaar, super
leuk!
We lieten ons met de vijfdes ook van onze beste, culinaire kant zien. We maakten zelf
lekkere pizza!
Alles maakten we zelf, van bloem tot pizza!
We sloten deze periode af met een lekker carnavalsontbijt. Heerlijke koffiekoeken,
chocomelk en fruitsap! LEKKERRRRR!
L6

We zijn op 23 januari naar KTA Gentbrugge geweest om kennis te maken met de middelbare
school. Op 29 januari zijn we naar KTA Groenkouter geweest. We hebben daar heel wat
gewerkt met hout, elektriciteit, metaal, bureauwerk en verzorging. Het was spannend om dit
allemaal te zien. Groetjes Emma en Esma  en L6

Geniet van de vakantie, feesten
maar!

