
 
 
 

 

 

       

                                                   nieuwsbrief    

    Belangrijke data 

- Woensdag 19/2 pedagogische studiedag (betaalde opvang) 

- Vrijdag 21/2 carnaval + koffiemoment voor ouders vanaf 8u00 

- Maandag 24/2 – vrijdag 28/2 krokusvakantie (betaalde opvang) 

- Dinsdag 17/3 oudercontact kleuter en lager 

- Maandag 23/3- vrijdag 27/3 GWP 3e graad 

- Dinsdag 27/3 oudercontact kleuter 

 

 

 

Voordrachtwedstrijd 

Op vrijdag 31 januari 2020 ging onze 

voordrachtwedstrijd voor de leerlingen van de 

derde graad door. Vijfentwintig deelnemers 

stonden heel zelfzeker op het podium om hun 

gedicht expressief naar voor te brengen.  De 

jury had het heel moeilijk om een top drie te 

kiezen.  Ook dit jaar werd een leerkrachtenprijs 

uitgereikt.  Dit voor de leerling die de grootste 

evolutie doormaakte doorheen de voorbije 

schooljaren. Het was een fantastische avond 

met dank aan de enthousiaste deelnemers, het 

publiek en de collega’s. 

Jury  
winnaars:  1. Louis L5B)                                      
           2. Luna (L5B)  
           3. Brent(L6A) 
Inzet:   Iliano (6A) 
Leerkrachten: Yanaïka (L6A) 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

Inschrijven voor het sportkamp in de paasvakantie is enkel nog mogelijk voor 

kinderen van het lager onderwijs.  

 

We betreuren dat er nog steeds dagelijks fout geparkeerd wordt 

rond de school. Het is een slecht voorbeeld voor onze kinderen en 

zorgt voor gevaarlijke situaties. De parking van onze school is geen 

park and ride. Deze is enkel voor personeel.  

Mogen we, aan de enkelingen die dit nog doen, met aandrang vragen om de verkeersregels 

te respecteren en enkel te parkeren waar het mag.  

Aan diegene die elke dag het goede voorbeeld tonen, een welgemeende dank 

je wel!  Blijf 

je verder inzetten voor een veiligere omgeving rond onze school.  

 

Week tegen pesten – 14/2 tot 21/2 

Volgende week voeren onze kinderen van het kinderparlement samen met de hele school 

actie tegen pesten. Zij zullen aan elkaar duidelijk maken waarom pesten niet oké is en 

waarom we met z’n allen moeten samenwerken om pesten tegen te gaan.  

1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.  

2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.  

3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 

4. Ik zal altijd proberen opkomen voor iemand die gepest 

 wordt.  

STIP: Samen Tegen Iemand Pesten 

 

Vrijdag 21 februari vieren we met z’n allen carnaval.  

Daarna genieten we van de krokusvakantie! 

Ouders kunnen vanaf 8u00 koffie of thee verkrijgen aan de 

schoolpoort, aangeboden door onze ouderraad.  

 

 



 
 
 

 

 

 

K0 
Toeter -de - toeter hier ben ik al, ik speel muziek 't is carnaval.... 
We experimenteerden met confetti, knutselden een feesthoedje. 
We bootsten een gekke clown na en nog veel meer. 
Mogen we jullie vriendelijk vragen om je peuter NIET te verkleden op vrijdag 21 februari. 
Alvast bedankt. 

K1 
Rom bom bom wat hoor ik daar? 
O het is het clowntje maar... 
Deze 3 weken komt clown Pipa Pepinus op bezoek in ons klasje, hij bracht een koffer vol met 
instrumenten mee... 
We trommelden al op muziek, we beluisterden al veel verschillende soorten muziek,... 
Volgende week is het carnavalsweek. We kijken er alvast naar uit! 

K2 
De afgelopen maand hebben we heel wat bijgeleerd over ons lichaam. Zo hebben we onder andere 
onze lengte vergeleken met de lengte bij onze geboorte en hebben we allerlei leuke 
bewegingsspelletjes met Hopsabees gedaan! Daarnaast genoten we ook van een toneelstuk "this 
side up" in het Nova te Wetteren. Ons laatste thema ging over de stoere piraten. We werden zelf een 
kapitein en we hebben het thema afgerond met een heuse schattenzoektocht!  

K3 
Onze kleuters gaven weer het beste van zichzelf bij de uitwerking van het thema: ridders en kastelen. 
Ze waren flink en aandachtig tijdens de uitstap naar het Gravensteen. Wat hebben we veel gezien en 
bijgeleerd!  
Nu zullen we tot aan de vakantie nog werken rond carnaval. De kinderen zijn dan vrij om te kiezen 
waarin ze zich willen verkleden op vrijdag.  
Houden jullie goed de briefwisseling in het oog i.v.m. de verschillende uitstappen en de zwemlessen? 
Jullie merken vast op dat we nog heel wat plannen hebben om het leuk te houden.  

L1 
Op donderdag 6 februari gingen we naar Technopolis, als afsluiting van ons thema water. We 
mochten ook in de grote zaal verschillende proefjes uitvoeren onder begeleiding van de juf. We 
oefenen elke dag nog verder t.e.m. 10, dit is heel belangrijk om de rekenleerstof t.e.m. 20 te 
verwerken. Ons nieuw thema is carnaval. Meer info vinden jullie in de brievenmap. 

L2 
Bijna krokusvakantie… Wat vliegt de tijd toch snel! Wist je dat we ondertussen reeds 6 tafels 
leerden? De tafel van 2, 10, 5, 3, 4 en 6. Het blijft wel een grote uitdaging om deze tafels ook thuis 
dagelijks te oefenen.  
Tussen het harde werken door gingen we dinsdag naar het theater in Evergem. Super leuk!  
Mogen we nog eens vragen om op woensdag, als het zwemmen is, de kinderen makkelijke kledij aan 
te trekken? 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

L3 
Wij zijn terug van ponyklas. Sommige kinderen hebben er een nieuwe hobby bij. Sommige kinderen 
denken na over een zomerkamp. Onze vriendschappen zijn aangesterkt door de GWP. We genieten 
nu allemaal van deze positieve invloed op de klassfeer. In ons nieuw WO - thema leren we over de 
loopgravenoorlog en over het verleden van Oostakker. De kinderen zijn geboeid door geschiedenis. 
We sluiten thema 5 af met een studeertoets. Tip: De leerstof bijhouden en herhalen. Veel succes! 

L4 
We gingen in januari op ponyklas naar Diksmuide. Wat hebben we daar pret gehad. We leerden 
rijden op de paarden en ze verzorgen. In Diksmuide bezochten we ook de loopgraven uit de Eerste 
Wereldoorlog. Dit sluit mooi aan bij het thema van WO dat we momenteel leren. We leren over 
België, de koningen en de geschiedenis van België. Heel interessant dus! In de lessen rekenen leren 
wij kommagetallen. Dat was niet gemakkelijk in het begin, maar nu lukt dit al goed hoor! We kijken al 
uit naar volgende week, dan mogen wij een hele week eventjes gek doen en ons verkleden. Joepie! 

L5 
Misschien ben je ook naar de voordrachtwedstrijd geweest? De enige twee deelnemers van 5B staan 
in de top 3! We zijn super mega fier op Louis Van de Gehuchte en Luna ryon! Louis met de eerste 
plaats en Luna met de tweede plaats, maar iedereen heeft het goed gedaan! In onze klas hebben we 
de gedichten ook al voorgedragen. We hebben al veel zin in carnaval en hebben ook al de activiteit 
gekozen die we die dag gaan doen. Maar eerst hebben we natuurlijk nog Valentijn.  

Louis en Jef 

L6 
We zijn er weer stevig ingevlogen na de kerstvakantie. L6B kreeg een nieuwe leerkracht: juf Liesbeth. 
Iedereen is heel tevreden over haar en ze doet het heel goed. Ondertussen staat ze nu wel al 
eventjes in onze klas. We hebben ondertussen veel leerstof gezien en krijgen daarom ook wel af en 
toe een toets. Maar tussen al dat leren en studeren door, hebben we ook tijd gehad voor iets leuks. 
Bij juf Liesbeth leerden we ‘doodlen’ (droedelen). Bij meester Ruben zijn we wat dieper ingegaan op 
djabbertalk: een fantasietaal die je zelf mag uitvinden. We hebben ons daar heel goed mee 
geamuseerd. Maar ondertussen hebben we ook al een verlofdag gehad.  We zijn op dinsdag 4 
februari ’20 naar Einstein geweest om te proeven van de sfeer daar. We gaan binnenkort ook naar 
legolab met de 3e kleuterklas. Zo, nu ben je al op de hoogte van wat er is gebeurd in het 6e leerjaar. 

Groetjes van Elias, Lena en het 6e 

 

 

 

 

 

 

 

 


