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Belangrijke data: 

 krokusvakantie: 4 tot 8 maart (betaalde opvang voorzien) 

 12 en 14 maart: oudercontact leerlingen 6de leerjaar 

 28 maart: Technische dag 

 

We merken dat er de laatste tijd te vaak auto’s net 

voor en net na de schooltijd op en af de parking 

rijden. Dit draagt echter niet bij tot de veiligheid van 

onze kinderen. In deze optiek hebben we als team 

besloten dat de parking van de school voorbehouden 

is enkel voor het personeel.  

Op deze manier hopen we de veiligheid van de 

leerlingen te garanderen. We moedigen jullie aan om de auto thuis te laten 

en duurzaam naar de school te komen. 

 

Mogen we nogmaals vragen om niet te roken aan de schoolpoort.  
De geur komt vaak binnen in de klassen wat absoluut niet fijn is 

voor onze klaswerking. 

 

We hebben graag een propere school. 

Daarvoor moeten we allemaal ons steentje 
bijdragen.  
Van de kinderen wordt verwacht dat zij afval in 

de correcte container gooien. Toch merken we 
dat rondom onze school veel zwerfvuil te vinden 

is. Helpen jullie ook mee aan een propere 
buurt? 

Om de afvalberg zo klein mogelijk te maken 

vragen we ook aan de leerlingen van het lager 
de koekjes voor de namiddag in een doosje 

mee te geven. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking! 

 



Voordrachtwedstrijd 

 
 
 
 
 
 
 

De voordrachtwedstrijd was een groot 
succes!  De 32 deelnemers legden de lat 
heel hoog voor zichzelf!  Ze toonden 
veel durf, talent en doorzettingsvermogen 
om voor een talrijk publiek  hun gedicht 
naar voor te brengen.  De jury en de 
leerkrachten kozen dan ook vijf waardige 
finalisten.   
 
Jury: 1. Ward (L5A)                                      
         2. Sofian (L6b)  
         3. Hapsa en Viktor (L6A) 
 
Leerkrachten: Merdan (L6A) 
 
Alle leerlingen van de derde graad 
verdienen eveneens een dikke proficiat met 
hun kunstwerk rond hun gedicht.   
Op onze website kunnen jullie al onze 
kandidaten aan het werk zien. 

 

 

 

 

Onze quiz was op vrijdag 22 februari  weer een toffe avond waar 

20 ploegen deelnamen en streden voor de eer en de eerste plaats. 

Wij danken al onze weetgierige en quizlustige deelnemers voor 

deze gezellige en geslaagde avond. 

De hoofdprijs ging dit jaar naar ‘quiztoff’ met een geweldige score 

van 200 punten! Proficiat aan alle teams.  

 

 

Het winnende gedicht: 

Pak ze met een tangetje, 
leg ze op hun zij. 
Rol ze tot een slangetje 
gooi ze bij de klei. 

Kneed ze, boetseer ze, 
wrijf ze glad. 
Maak een vorm, een worm 
of sla ze plat. 

Plet ze op een postzegel 
en plak die op een kaart. 
Smeer ze op een boterham 
of druk ze in de taart. 

Rol ze tot een bol, 
een kogel, een raket. 
Schiet ze op de kast, 
op het tapijt of het parket. 

Week ze tot een papje, 
schmink ze op je vel. 
Gebruik de rest  
als nagellak of gel. 

Bak ze, braad ze, 
stoof ze in de pan.  
Geef ze aan de hond, 
of smul er zelf maar van. 

Of stop ze, wring ze, prop 
ze… 
( dat is misschien wel de 
beste keus) 
terug in je neus. 

 



K0 
Toeter-de -toet hier ben ik al, 
ik speel muziek, 't is carnaval. 
We knutselden een olifantenhoed, we genoten van het mooie weer en smulden van de 
lekkere wafels. We wensen jullie een fijne vakantie toe! 
 
K1 
Trommelen, trommelen, oh wat fijn! Experimenteren met de instrumenten. Hoor je het 
goed wat de viool of piano doet? Ook trommelen en schilderen op muziek, onszelf 
schilderen als clown, luisteren en spelen, … een thema om ons zeker niet te vervelen! 
Verkleden jullie zich ook op vrijdag 1/03? (Twee delen, geen onesies ;) )  
 
K2 
De schatten zijn gevonden en de piraten zijn het land uit! Het is bijna carnaval dus hou je 
klaar! Tijd om onze feesthoeden en maskers aan te trekken, want hier komt de gekste tijd 
van het jaar. We toveren onze klas om met gekleurde slingers, confetti en grappige maskers 
en we kijken alvast uit naar de verkleedmodeshow op vrijdag 1/03! (brief met verdere 
informatie volgt nog)  
 
K3 
Het waren 2 drukke weken. We zijn naar het toneel geweest en de kinderen waren 
aandachtig en hebben ervan genoten. Onze 2de uitstap was naar het Miat waar we samen 
met opa Brom op zoek gingen naar letters. We hebben zelf onze eigen poster mogen 
afdrukken. En het spannendste moet nog komen nl. na de vakantie starten we met onze 
zwemlessen. De kinderen kijken er alvast naar uit. 

L1 
De verkleedkleren en maskers waren een succes in de klas. De kinderen werden piraat, 
prinses, fee, heks, indiaan, ...Na de krokusvakantie beginnen we met de brugoefeningen in 
de rekenles. Daarvoor moeten we de splitsingen tot 10 heel goed kennen. We starten ook 
met het geldproject. We leren gepast betalen met de centen en de euro. Als het past, 
kunnen jullie thuis ook eens oefenen. De turnkledij gaat mee naar huis en brengen we na de 
krokusvakantie vers gewassen terug naar school. De kinderen mogen dan bloembollen en 
zaadjes van groenten en bloemen meebrengen voor het lenteproject. Na de krokusvakantie 
starten we ook met een wekelijkse huistaak ter voorbereiding op het tweede leerjaar. Hou 
hiervoor de brievenmap goed in de gaten voor extra info.  

L2 
Ridders en prinsessen, ROX, nachtwacht, … met of zonder feestneus, we dansten samen de 
vakantie tegemoet. Ook het STIP-lied (Samen Tegen Iemand Pesten) mocht niet ontbreken. 
Misschien zag je ze deze week overal opduiken, de 4 stippen, het was namelijk de week 
tegen pesten.  
We hebben de voorbije periode ook heel wat werk verzet in het 2de leerjaar! We kennen 
reeds heel wat hoofdletters, we kunnen al goed rekenen tot 100 en we kennen al heel wat 
tafels. Nog 2 tafels te gaan en dan kennen we ze allemaal. Het is dan ook heel belangrijk om 
de tafels te blijven oefenen, zeker in de vakantie! Proberen jullie ook om elke dag hardop te 
lezen? 
 
L3 
Nog heel even en het is alweer krokusvakantie. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert. 
We hebben ook deze periode alweer heel wat bijgeleerd. Bij wereldoriëntatie hebben we 



geleerd over de eerste wereldoorlog. Dat was zeer interessant. Nu werken we rond ‘kok 
voor een week’. We halen onze innerlijke “topchef” naar boven.  
In de lessen taal moesten we een interview voorbereiden. Als echte journalisten gingen we 
aan de slag en vuurden we onze vragen af aan mevrouw de directeur en meester Julien. Dat 
was zeer leerrijk.  
Bij wiskunde leren we al zeer moeilijke dingen. Zo zijn we gestart met de staartdelingen. Het 
is niet gemakkelijk, maar we doen allemaal flink ons best.  
Voor carnaval zijn we op uitstap geweest naar het Gravensteen in Gent. We hebben daar als 
stoere ridders en sierlijke jonkvrouwen gefeest. We hebben ook heel wat bijgeleerd over het 
kasteel.  

L4 
Vrijdag is het carnaval, dan mag iedereen verkleed naar school komen. We vieren dan feest 
met de hele school met een hapje en een drankje. We zijn deze week gestart met werkboek 
C van rekenen. Dit is al ons laatste werkboek van het schooljaar. Deze week was het zo mooi 
weer dat we estafettes hebben gespeeld. De poster van 200 stickers van 'Helm op fluo top' is 
sinds vorige week vol. De hele klas spaarde mee.  
Deze week is het de week tegen pesten. Iedereen zet nu 4 stippen op zijn hand. Doe jij ook 
mee? 
Voor WO zijn we aan een nieuw thema begonnen. We leren over België en onze provincies. 
Juf Manon is ook 30 jaar geworden. We vinden dit allemaal al behoorlijk oud. ;) 
Wolf en Victoria L4B 
 
L5 
Het schooljaar gaat snel vooruit! Nog even en het is alweer vakantie. 
We hebben de voorbije weken veel geleerd en gedaan. Voor W.O. leren we over de planeten 
en ons zonnestelsel. Dat is allemaal heel erg interessant. Weet je dat een jaar eigenlijk 365 
dagen en 6 uur duurt? Vandaar dat er om de vier jaar een dagje extra is in februari.  
We gaan deze week leuk afsluiten en zelf pizza maken. Zelf het deeg maken en laten rijzen, 
uitrollen en heerlijk beleggen. We kijken er naar uit! Met een sok maken we ook een 
kriebelbeestje. 

L6 
De voordrachtwedstrijd is achter de rug. Het was super leuk en spannend voor de kinderen 
die deelnamen. Onlangs gingen we op bezoek bij Einstein Atheneum in Oostakker. Daar 
hebben we kennis gemaakt met verschillende lessen in het middelbaar onderwijs.  Het was 
leuk maar niet altijd even gemakkelijk. Voorbije week organiseerden we een modeshow in 
de Franse les. Ja, alles gebeurde in het Frans. We kijken uit naar de vakantie maar eerst 
komen we in ‘thema’ naar het carnavalsfeest. SPANNEND! 
Groetjes Luna , Amelie en van al onze klasgenoten. 

 
 

 


