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Belangrijke data: 

 vrijdag 5 april van 15:00 tot 18:00 : GRAScafé 
 paasvakantie: zaterdag 6 april  tot en met maandag 22 april.  

 8 april tot 12 april: BVLO sportkamp 
 15 april tot 19 april: betaalde opvang 
 woensdag 1 mei: vrije dag ( geen opvang voorzien) 

 donderdag 2 mei: sportdag 
       woensdag 8 mei: pedagogische studiedag (betaalde opvang  
  voorzien) 

       zaterdag 11 mei: lentefeest 
       zaterdag 25 mei: opendeurdag 

 

Wie vragen of hulp nodig heeft bij het 
inschrijven van hun kind in het secundair 
onderwijs kan terecht bij onze brugfiguur.  
 

Maak gerust een afspraak via het secretariaat.  

 

We zoeken nog een aantal helpende handjes om tijdens het 
lentefeest de receptie te ondersteunen. 
Wie kan zich vrijmaken op zaterdag 11 mei tussen 11u en 13u?  

 

 

Op donderdag 28 maart 2019 organiseerden we opnieuw onze 

technische dag voor alle kinderen van onze school.  Onze 

leerlingen werden getrakteerd op  talrijke workshops in het 

kader van techniek. Onze leerlingen namen met veel 

enthousiasme en motivatie deel aan alle activiteiten.  Een dikke 

proficiat is hier op zijn plaats.  We willen in het bijzonder een dankwoord 

richten tot alle deelnemende ouders, de leerlingen en leerkrachten van KTA 

Merelbeke en het voltallige team van de Vogelzang. Dankzij deze constructieve 

samenwerking werd het een groot succes.   

De werkgroep technische dag 



Nog enkele afspraken voor de veiligheid van onze kinderen: 

 Gelieve niet te parkeren op de voetpaden rondom de 
school 

 Vergeet het poortje van de opvang niet te sluiten bij het 
buitengaan 

 We hebben graag dat de leerlingen opgehaald worden per afdeling: 
o Lager: via de grote poort aan de fietsenstalling 
o kleuter: via de kleuteringang 

K0 
Piep,piep,piep, wat hoor ik daar....... 
Tok,tok,tok ik ben een ..... 
We kregen bezoek van een echte kip en kuikentjes. 
We knutselden ons paasmandje in elkaar, 
genoten van een lekker paasontbijt. 
We wensen jullie fijne paasdagen toe. 
Juf An en Juf Vanessa 

K1 
Hebben jullie het ook gehoord? Het ging van tok tok tok, daar in het kippenhok.  
Het was Mia de kip! We leerden over Mia en de haan. We bekeken echte kuikentjes van 
dichtbij!  
We mochten ook eens voelen. Wat zijn ze lekker zacht.  
Met dank aan de papa/mama van Fieie en Fenne! 
We mochten natuurlijk ook eens van Mia haar eitjes proeven… Een eitje bakken en koken.  
We maakten verse eiersalade. Dat was smullen! Nu vol spanning wachten op de paashaas. 
 
K2  
Wat hebben we opnieuw genoten van een grappige toneelvoorstelling van meneertje Pom! 
Ook een dikke merci voor alle meegebrachte "afval en prulletjes", onze kleuters hebben 
hiermee mooie paaswerkjes geknutseld! Verder ontdekten we in de klas hoe snel tuinkers 
groeit, dit wordt smullen thuis. Paashaas, ons werk zit erop, de paasmandjes staan klaar, dus 
laat de eitjes maar komen! Prettige vakantie allemaal. 

K3 
De kleuters hebben het goed gesteld in het zwembad. Ze deden allemaal vlot mee. Ook het 
uit- en aankleden ging goed. Gelukkig hadden we een beetje hulp van bereidwillige ouders. 
Bedankt! 
We wensen iedereen een fijne paasvakantie toe. 

L1 
Wat gaat de tijd snel...  
Alle leerstof van het eerste leerjaar kunnen we bijna allemaal, bravo!  
Oefen thuis nog eens met het kloklezen (uur-halfuur). 
Betaal eens gepast met cash geld want  toepassingen met geld vinden de kinderen super 
leuk! Er zijn veel bankiers in spe in L1! 
Het blijft toch nog altijd belangrijk om dagelijks luidop te lezen. Vertel ook eens aan mama of 
papa over de inhoud van het boek. 

We wensen jullie allemaal een zonnige lentevakantie!  
 



L2 
Op donderdag 14 maart hadden we een echte auteur in onze klas! Bavo De Cooman kwam 
vertellen over zijn boek ‘De tijdrovers’. Een aantal kinderen mochten zelfs meespelen in het 
verhaal en de juf werd ineens mevrouw Zeepsop… 
Op de technische dag kon iedereen zijn technische kwaliteiten tonen en zich volledig 
uitleven. We bouwden, knutselden en experimenteerden erop los. 
Tussendoor maakten we ook hippe paaskuikentjes, lekker kliederen met lijm en papier… 
Een korte maar drukke periode, dus nu uitrusten en genieten van de vakantie. Vergeet niet 
om de tafels te oefenen en regelmatig te lezen, maar vooral veel buitenspelen!!! 
 
L3 
In de W0-les leren we over de zonnestand en de schaduw. We deden een experiment met 
een plant en lamp in onze klas. Op de speelplaats tekenen we onze eigen schaduw. We 
oefenen met kaartlezen en kennen de windrichtingen. Als afsluiter maken we de oefentoets 
op de laptops in de klas. Volgende week spelen we het grote paasspel en op vrijdag 
organiseren we een paasontbijt. Fijne paasvakantie! 
 

L4 
Wauw, wat vliegt de tijd snel. Het is alweer bijna paasvakantie. Maar eerst krijgen we ons 
rapport natuurlijk. Daarvoor maakten we heel wat toetsen. Onze leerstof van wiskunde is 
bijna afgewerkt. Nu moet er nog hard ingeoefend worden. Voor WO zijn we gestart met een 
2e thema van techniek dat over communicatie gaat. Heel interessant ! In 4B kregen de 
kinderen na de krokusvakantie een nieuwe juf omdat juf Manon voor haar ziek dochtertje 
gaat zorgen. Welkom juf Lara in het 4e leerjaar !  

L5 
We hebben er opnieuw een drukke periode opzitten. Na de krokusvakantie kregen we een 
workshop rond programmeren. De robot laten bewegen over een mindcraft-parcours 
vonden we super tof! We zijn ondertussen ook bezig met een powerpoint. De reeds 
gevonden informatie voorzien we nu van foto's en andere leuke dingen. De technische dag 
was super! We hebben opnieuw een paar nieuwe technieken leren kennen. Nu nog even 

doordoen en dan genieten van het lenteweer 😊  
 
L6 
Deze maand hebben enkele leerlingen de Kangoeroetest met succes ingevuld. Ook waren er 
een paar onverwachte toetsen de voorbije twee weken. In de B-klas is er een stagiaire, juf   
Alana Van Loo. Ze heeft al een paar succesvolle lessen achter de rug. De leuke kindcontacten 
zijn ook achter de rug. Er is een nieuw project opgestart met als thema ”het menselijk 
lichaam”. Hier werken we bijna elke middag aan. Vorige week was de technische dag een 
groot succes bij alle leerlingen. 
Groetjes Gudrun en Nurseli  XXX 

 


