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                                                   nieuwsbrief    

     

- 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 

- Paasvakantie 2/4 – 13/4  week 1 betaalde opvang voorzien 

     week 2 kampen BVLO.  

- Dinsdag 17/4 oudercontact lager 

- Vrijdag 20/4 GRASFUIF  

 

 

We willen iedereen die meewerkte om de quiz  
tot een groot succes 
te maken bedanken voor een heel fijne avond!  
We hebben ervan genoten! 

 

Zonder vrijwillige hulp zouden onze leuke activiteiten niet 
tot stand kunnen komen:  

bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdraagt! 

 

 
 

De inschrijvingen voor de kampen in de Paas- en 
zomervakantie zijn volop aan de gang. Er kan nog 
ingeschreven worden op het secretariaat. 
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Na het grote succes van vorig jaar is het tijd voor de tweede editie van de 
GRASFUIF op vrijdag 20 april!  

Kaarten in voorverkoop/steunkaarten zullen verkrijgbaar zijn op het 
secretariaat vanaf 23 maart. 

De opbrengst gaat naar het verder aanleggen van onze groene speelplaats. 
De fuif zal doorgaan vanaf 20 uur in de oude turnzaal. 

We kiezen er opnieuw voor om enkel volwassenen uit te nodigen.  
Dus… Ga op zoek naar een babysit, zodat we er samen opnieuw een knalfeestje 

van kunnen maken! 

 
 
Wisten jullie dat onze ouderraad een facebook pagina heeft? Wordt 
‘’vrienden’’ en ‘’like-erop-los’’ op de pagina ‘ouderraad BS De 
Vogelzang’.  
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K0 
De peuters hebben 2 visjes mogen verwelkomen in de klas. We hebben dan ook veel 
geleerd: visjes vangen, stempelen, scheuren, een vissenliedje zingen, hoe je een visje eten 
geeft en hoe je zijn huisje proper maakt. De visjes blijven nog even in de klas wonen. 
Ondertussen zijn we van start gegaan met het thema ‘dozen’ en zijn we volop aan het 
experimenteren. Groetjes juf Anouk en juf Lore. 
K1 
‘Bakker, bakker, wat doe je vandaag? Koekjes bakken, dat doe ik graag!’ 
We maken zelf zoutdeegkoekjes, verkleden ons in de poppenhoek en maken op vrijdag 
verloren brood. Dat wordt smullen. We vinden het reuzefijn om bakkers te zijn! 
K2 
Vorige week hebben we het thema ‘superhelden’ afgerond. Wat hebben we veel plezier 
gehad! We vonden het heel leuk om met alle superhelden te spelen en ons te verkleden. We 
ontworpen een superheldenmasker en dachten na over onze eigen superkrachten 
(talenten). Het allerleukste vonden we de superheldenaperitief! 
K3 
Het thema ‘ridders en prinsessen’ leeft enorm. De kleuters kregen heel veel informatie in het 
Gravensteen en konden daardoor volop aan de slag gaan in de klas: verkleden, knutselen, 
opzoeken in boeken,… Bedankt aan iedereen die speelgoed, boeken, prenten, foto’s,… 
meegaf naar school. We hebben ook gewerkt rond de verschillende talenten. Allicht 
vertelden de kinderen er thuis wel iets over. 
L1 
Eerst en vooral een dikke proficiat aan alle kinderen omdat ze zo goed hun huistaken maken. 
Doe zo verder! 
Tijdens de talentenweek zagen we veel kinderen extra glunderen. Kijk maar op de website… 
Bedankt aan de mama en papa van Wannes. Ze kwamen in de klas vertellen over de 
scheepvaart i.v.m. het thema water. Het was heel tof en leerrijk! 
L2 
Vorige week hadden we talentenweek… 
We merkten dat echt iedereen een talent heeft! 
Maar we zien ook dat de rekentalenten niet altijd zichtbaar zijn. We zijn ervan overtuigd dat 
er meer rekentalenten zijn als iedereen elke dag zijn tafels oefent. 
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L3 
Na de krokusvakantie gingen we van start met wo-lessen over paarden en pony's. De 
kinderen van de 2de graad kunnen goed voorbereid vertrekken op ponyklas. In het weekend 
gaan we onze reistas maken. Maandag is er nog een dagje les op school. We herhalen de 
theorie over de uitrusting van een paard, op- en afstijgen, stap, draf en galop en maken 
goede afspraken. Dinsdag staan we klaar voor vertrek. We gaan de pony 's leren verzorgen, 
leren opzadelen, krijgen rijles in de manege en leren omgaan met pony's. Misschien 
ontdekken we een nieuwe hobby. Veel kinderen zijn nieuwsgierig en kijken uit naar volgende 
week. 
L4 
We zijn ons volop aan het voorbereiden op de GWP, drukke dagen. We kijken ontzettend uit 
naar volgende week! Het wordt vast en zeker fantastisch op ponyklassen. 
L5 
De toetsenweken zijn gestart. Om ons te ontspannen zijn het 5e en 6e leerjaar aan het 
werken rond de talenten. In 5B is juf Lara er nu en ze doet het supergoed! 
In 5A zijn de flipperkasten al goed aan het flipperen… 
Lotte en Elynn 
L6 
Het zesde en het vijfde leerjaar zijn begonnen met talentenweken. We gaan in groepjes een 
workshop doen voor alle leerlingen van de derde graad. We zijn ook bezig met een 
talentenplankje waar we, elk op onze beurt, onze knapjes tonen. Vorige week leerden we 
programmeren met Minecraft. We moesten een stripverhaal maken als boekbespreking. 
Sommige leerlingen maakten echt toffe en mooie striptekeningen. 
Groetjes van Joran en Bryan. 

 

 

 

 
 

 

 

 


