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nieuwsbrief

-

Paasvakantie 2/4 – 13/4 week 1 betaalde opvang voorzien
week 2 kampen BVLO.
Dinsdag 17/4 oudercontact lager
Vrijdag 20/4 GRASFUIF
Woensdag 25/4 pedagogische studiedag (betaalde opvang
voorzien)
Donderdag 26/4 sportdag
Maandag 30/4 facultatieve vrije dag (geen opvang voorzien)
Dinsdag 1/5 dag van de arbeid (geen opvang voorzien)
Do 10/5 en vrij 11/5 Hemelvaartweekend (geen opvang voorzien)
Maandag 21/5 pinkstermaandag (geen opvang voorzien)
Zaterdag 26/5 Opendeurdag

ALLEN DAARHEEN! WAAROM? OMDAT DE
VOLLEDIGE OPBRENGST GAAT NAAR ONZE
GROENE AVONTUURLIJKE SPEELPLAATS EN HET
EEN FANTASTISCH FEESTJE WORDT!
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Er moet ook gewerkt worden aan onze groene
speelplaats. Op woensdagnamiddag 25/4 vanaf
13uur is iedereen welkom om te helpen om onze
avontuurlijke speelplaats mee vorm te geven.
Zaterdag 26 mei is het zover…
Onze opendeurdag gaat die dag door
en dit jaar gaan we met z’n allen naar the 90’s!

Gisteren organiseerden we voor de derde keer een technische
dag voor alle kinderen van onze school. Ons leerkrachtenteam
kreeg de hulp van een heleboel (groot)ouders, leerkrachten en
leerlingen van twee technische scholen binnen onze
schoolgroep, nl KTA Merelbeke en KTA Groenkouter. Met heel
wat enthousiasme gaven alle medewerkers toffe workshops
waarvoor hartelijk dank.
De technische dag werd opnieuw een succes mede de motivatie
van onze leerlingen. Het was mooi om te zien hoe iedereen
samen genoot van TECHNIEK.
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K0
In de peuterklas was kip Babette op bezoek. Onze kip heeft eieren gelegd en daar kwamen al
snel kuikens uit. We leerden al over het ei. We hebben geproefd van de eieren en
knutselden ons eigen kuiken. Nu liggen er allemaal geel gekleurde eieren in het nest en een
klein konijntje. We zijn benieuwd of het konijntje ook lekkere eitjes voor ons zal hebben!
Fijne paasvakantie!
K1
Wat was het leuk met Mia de kip in onze klas! Vorige week kwam de kip van Isa-Lou bij ons
op bezoek  We mochten ook eens gaan piepen bij de kuikentjes van juf Lore.
Daarna maakten we heerlijke eiersalade. Dat was smullen!
Op de technische dag leefden we ons uit bij de verschillende juffen en ontdekten we onze
talenten.
Als afsluiter van de week proefden we nog een gebakken en gekookt eitje…
En nu zijn we helemaal klaar om te genieten van de vakantie. Fijne vakantie iedereen!
K2
Wat hebben we veel gewerkt rond het thema Pasen. Ons paasbundeltje is prachtig
geworden. Op de technische dag zaten we allemaal bij een andere juf en ander kindjes en
hebben we leuke activiteiten gedaan. Waar waren de paaseitjes verstopt? Overal!
K3
Onze uitstap naar het Miat was super tof. We hebben zelf een poster afgedrukt. Donderdag
zijn we voor het eerst naar de juffen van het eerste leerjaar geweest voor onze technische
dag. Onze paasmanden stonden al lang klaar en zoals jullie zien is de paashaas geweest.
Prettige vakantie.
L1
Voor de vakantie alweer veel drukke, maar leuke dagen!
De kleuters van K3 kwamen al eens kennismaken en meedoen op de technische dag. Ze
deden allemaal flink hun best!
De kinderen van L1 deden een opwarming op de technische dag, op het ‘bokslied’ van juf
Inge, kijk maar naar de foto’s. Bravo, goed gedaan!
L2
Eindelijk… vakantie! In de klas maakten we hippe paaskuikentjes. Dat was leuk! Na de
paasvakantie is het aftellen geblazen naar de zeeklassen. Wij kijken er alvast naar uit. Maar
nu eerst… uitrusten en genieten van de paasvakantie.
L3
In het derde leerjaar leren we over de stand van de zon. We konden ook genieten van het
eerste lentezonnetje op onze groene speelplaats. Deze week werden de wo-lessen
vervangen door het grote paasspel. Veel kinderen zijn gedreven en competitief, maar we
leren om sportief te blijven. Vrijdag hebben we afgesloten met een gezellig paasontbijt in
onze klas.
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L4
Samen met het 3e leerjaar beleefden we een heerlijke GWP op ponyklassen in Diksmuide.
Het paardrijden ging heel vlot, het eten was er lekker en de bedden zacht. We sloten de
week af met een leuke technische dag. Hier kon iedereen zijn talenten weer laten zien!
Prettige vakantie!
L5
Het was deze week moeilijk om opnieuw in het schoolritme te komen. We zaten nog vol met
verhalen over de avontuurklas. Het was mega leuk!
Gedurende de week hebben we 70 km gewandeld. We kropen door een grot, liepen over
houten bruggen en een hoogteparcours en we wandelden door een echt everzwijnenbos.
Spannend!
Iedere dag zat boordevol leuke activiteiten. We kijken nu al met heimwee terug.
Een dikke bravo aan alle leerlingen van de derde graad!
L6
De derde graad is op gwp geweest in Durbuy.
Het was een avontuurlijke week. We hebben leuke activiteiten gedaan zoals : speleologie,
mini-golf, door een everzwijnenbos gewandeld en we deden een hoogteparcours. We
wandelden in totaal 70 km waaronder op het einde van de week een
geschiedeniswandeling. En niet te vergeten… we fuifden op donderdagavond met 3 andere
scholen Het was supereng, spannend en vermoeiend maar we willen dit graag nog eens
doen !!! Lieve groetjes Nisa en Laura

