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Belangrijke data: 

 Donderdag 26 september: sponsorloop 

 Zaterdag 28 september: fietstocht 

 Maandag 7 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde opvang op school) 

 Woensdag 9 oktober: grootouderfeest 

 Woensdag 16 oktober: Pedagogische studiedag ( betaalde opvang op school) 

 Donderdag 24 oktober: rapport 1 + oudercontact lager 

 Vrijdag 25 oktober: Halloweenfuif 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is al goed begonnen! Ondertussen heeft  iedereen via de infoavond of via de agenda 

de klasafspraken ontvangen. We hopen dat deze afspraken de basis kunnen zijn voor een vlotte 

samenwerking! 

 

Sponsorloop 

Op donderdag 26 september organiseren we terug een 

sponsorloop. De opbrengst gaat naar extra sportieve activiteiten 

tijdens het schooljaar.  

 

 

Oproep oude laptops, smartphones 

Met de school zijn we op zoek naar oude laptops en smartphones 

die we kunnen gebruiken bij extra activiteiten in de klas. Heeft u 

thuis eentje op overschot, aarzel dan niet en doneer hem gerust 

aan onze school.  
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Fietstocht zaterdag 28 september 2019 

Op zaterdag 28 september 2019 gaat onze jaarlijkse fietstocht door. We 

verzamelen om 9uur op de speelplaats en vertrekken om 9u30. Vergeet jullie 

hesje en helm niet mee te brengen! 

K0 
Met mijn tas 
en met mijn jas 
ga ik naar de peuterklas 
ik maak veel vriendjes 
groot en klein 
Jules zal er eentje van zijn. 

De allerjongsten zijn goed van start gegaan. 
Jules, onze klaspop is blij. Hij heeft er zelfs vriendjes bij. 
Welkom LEWIS, JAYDEN, ILYAS, LAYLA, JETSE en AMELIE. 
We maakten reeds kennis met de hoekjes en speelgoed van de klas. 
 
K1 
Wat gaat de tijd snel! Ondertussen al week 4! Dat was even wennen, terug naar school, nieuwe 
vriendjes,... maar het valt reuze mee. Het is heel fijn in de eerste kleuterklas. We leerden Rikki onze 
klaspop kennen, kunnen al zelf onze boekentas legen en vullen. We hebben al genoten van het 
samen spelen in de zandbak en experimenteren in de verf. Stilaan zien we de blaadjes van de bomen 
vallen en wordt het al wat frisser. Bijna tijd voor thema herfst! We willen via deze weg de mama’s en 
papa’s nog eens bedanken voor de vlotte opstart van het nieuwe schooljaar! 
 
K2 
De dagen vliegen voorbij in onze klassen! De kleuters tonen graag wat ze reeds kunnen!  
Nellie en Cezar hebben de weg naar onze klassen gevonden en samen met hen zullen we een tof 
schooljaar beleven.  

K3 
De kleuters van de derde kleuterklas zijn dit schooljaar goed van start gegaan. We leerden reeds 
de letter Z van Zoem. We keken naar onze vriendjes en spraken af dat we vanaf nu enkel nog 
kinderen tekenen met kleren aan. De klasregels zijn ondertussen duidelijk en iedereen begint ze 
goed toe te passen. We oefenden volop opdrachten met links en rechts. Een beetje support van 
thuis zou fijn zijn. ;) We hebben ook al geschilderd, geknipt, gekleurd en gestempeld.  
 
L1 
Wat een start in L1!  
Welkom allemaal, vooral aan onze nieuwe leerling Janne! Ze heeft al veel vrienden gemaakt en doet 
het goed in de klas. 
Het gaat al goed vooruit. We kunnen al veel nieuwe woordjes lezen met onze aangeleerde letters.  
Samen met mama of papa lezen we thuis elke dag 10 minuutjes hardop. We leren ook onze 
voornaam in schrijfletters, hier moeten sommigen nog een beetje op oefenen... 
Aan de mama's en papa's: kijken jullie alstublieft elke dag de brievenmap en agenda na?  
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L2  
De vakantie is alweer achter de rug. Onze strandslippers en zwemkledij hebben plaats gemaakt voor 
onze boekentas. 
De eerste weken herhalen we vooral de leerstof van het eerste leerjaar. Alles even opfrissen is toch 
belangrijk na een leuke vakantie. Ook thuis kunnen jullie daarbij helpen. Elke dag 10  minuten hardop 
lezen blijft belangrijk in het 2de leerjaar, ook al staat dit niet in de schoolagenda. De splitsingen tot 10 
mogen ook nog even herhaald worden. 
Wisten jullie dat we reeds zijn begonnen met het schrijven van de hoofdletters? We kijken er ook 
allemaal naar uit om de tafels te leren… 
Denken jullie er ook aan om, nu het wat kouder wordt, elke dag een zakdoek mee te brengen? 
 
L3 
Spannend, die eerste schooldag, maar toch zaten we er allemaal met een brede glimlach.  
We kregen van de juf nieuwe boeken, schriften en ander materiaal.  
Nu zijn we zeker klaar voor de vakken wiskunde, wereldoriëntatie en taal. 
Het is nu nog wat herhaling van het 2de leerjaar, maar voor de leerstof van het 3de staan we volledig 
klaar.  
Bij wereldoriëntatie leren we over onze familie en hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging.  
Een bezoekje aan de school van toen staat nog op de planning.  
 

L4 

Wat gaat de tijd snel! De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op! 

Over tijd gesproken, de kinderen van het vierde leerjaar gingen enkele jaren terug in de tijd. 

Zo leerden we in de lessen wereldoriëntatie hoe de mensen leefden in de vorige eeuwen. Om dit 

thema af te ronden, gaan we met ons allen naar het museum MIAT in Gent. Heel interessant dus!  

Wij zien alvast het schooljaar helemaal zitten!  

L5 
Het nieuwe schooljaar is heel goed gestart. We herhaalden reeds vele dingen van het vierde leerjaar. 
Nu beginnen we met de nieuwe leerstof. 
We hebben er ook de eerste contacten van Frans opzitten, moeilijk maar leuk! We gingen zwemmen 
en brachten een bezoek aan het theater. 
Het toneelstuk dat we zagen: Homo, Deus, Frankenstein - was interessant maar wel een beetje 
moeilijk. Het ging over AI, artificiële intelligentie, bij robots en hoe die een steeds belangrijkere plaats 
innemen in ons leven. 
Jullie lezen het goed, in het 5 de leerjaar wordt er niet stilgezeten! 

L6  
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hebben de juffen goed leren kennen; juf Griet en juf Gertje. 
We hebben al  veel  bijgeleerd en leuke dingen gedaan zoals: foto’s getrokken voor de verjaardagen , 
nieuwe woorden Frans geleerd, al heel veel gelachen, gerekend en Nederlands gedaan. 
In W.O.  zijn we teruggekeerd in de tijd. We hebben ook al knutselwerkjes gemaakt. We mogen elke 
vrijdag muziek opzetten. We hebben ook al strapdag gehad. We mochten onze fietsen, steps en nog 
veel meer meebrengen om een parcours te doen. 
Groetjes, Isis en Flo 


