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Belangrijke data: 

❖ Vrijdag 25 februari: carnaval op school 

❖ Week van 28 februari tot en met 6 maart: krokusvakantie 

❖ Donderdag 31 maart: rapport 3 + oudercontact lager en kleuter (op uitnodiging) 

 

 

 

Zwemmen 

Het zwemmen gaat tot en met de krokusvakantie slechts gedeeltelijk 
door. Na de krokusvakantie gaat de normale werking van het zwemmen 
terug door. Het zwemrapport wordt meegegeven met het oudercontact 
van 31 maart. 

 

We willen alle leerkrachten en mensen van buitenaf 
bedanken om in deze moeilijke tijden zo flexibel te 
zijn en steeds het beste voor onze school te willen.  
Zo mochten we ook juf Jacqueline (nog maar pas op 
pensioen) eventjes terug verwelkomen in het 4de 
leerjaar. Dikke merci…! 

 

 

Goed nieuws!!! Na de krokusvakantie kunnen de warme 
maaltijden ook voor het lager terug doorgaan zoals voorheen.  

 
  

Nieuws vanuit de klas 

K0 

Welkom aan Aurélie, Taha, Noor, Lio Lorin, Oskar, Mattéo, Namira, Lina, Lea, Toto, Victor, 
Franklin en Franklina. 
Onze vriendjes zijn het ondertussen al goed gewoon in ons klasje. 
Ons nieuw thema is: “Jules kent de kleuren.” 
We toveren met kleuren: rood, geel, groen en blauw. 
Wist je dat blauw en geel elkaar een zoen gaven en toen werden ze groen. 
Boekjes rond het thema kleuren zijn steeds welkom.  
 

https://www.google.be/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjYsKe2-sneAhVPMewKHWc5A9MQjRx6BAgBEAU%26url=https://www.cello-zorg.nl/cello-als-werkgever/vrijwilligerswerk/vacatures-vrijwilligerswerk/helvoirt-1-x-per-maand-lekker-baantjes-zwemmen-geeft-mij-zoveel/%26psig=AOvVaw3YJ62aIeF5WmiIFOwX2yrh%26ust=1541943774261318
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K1 

“Hoofd, schouders, knie en teen” 
Onze rode draad doorheen het thema! We leerden al heel wat over ons eigen lichaam. We 
ontdekten hoe groot we zijn door onszelf te meten met de blokjes in de klas. Gek toch?! 
We hebben ook gekke bekken getrokken in de spiegel en experimenteerden in de waterbak. 
Bedankt aan alle ouders voor de themaspulletjes die we mochten gebruiken in onze klas. 
 
 
Groetjes juffen K1 
 
 

K2 

Met onze nieuwjaarswensen achter de rug zijn we een fantastisch nieuw schooljaar 

ingevlogen, en dit samen met Hopsabees. We zijn helemaal klaar om opnieuw veel dingen te 

leren. Na drie weken veel sporten en gezonde voeding nemen onze juffen ons mee naar die 

gekke carnavalswereld. Opgelet of jullie rakkers worden nog echte clowntjes! 😉  

Veel liefs 

Juf Isabel en juf Lenka  

  

 

K3 

3.. 2.. 1.. de raket stijgt op! We hebben drie weken lang ons als 
echte astronauten gevoeld die naar de ruimte gingen! We 
hebben veel bijgeleerd over het heelal, de planeten, hoe de 
astronauten leven in de ruimte, over waarom we op de aarde 
kunnen rondlopen en in de ruimte zweven en nog zoveel meer!  
Onlangs waanden we ons dan weer als echte ridders en prinsessen wanen tijdens ons 
bezoek aan het Gravensteen in Gent. Daar zagen we hoe ze in de middeleeuwen leefden. 
Spannend!  
 

L1 

2022! Wat gaat de tijd snel! 
Ons nieuwe thema gaat dan ook over de tijd. Wat doen we allemaal in de dag en nacht, hoe 
komt het dat we licht en donker hebben, hoe lezen we de temperatuur af, wat voor weer is 
het vandaag, … Daar gaan we allemaal een antwoord op proberen vinden. 
We leren ook de klok lezen: analoog en digitaal. Probeer om dit thuis te oefenen door af en 
toe het uur te lezen. (uur en uur 30) 
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Sinds kort maken we ook elke dag een korte automatisatietoets van de splitsingen en de 
bewerkingen t.e.m. 10. 
 
We willen er nog eens op hameren dat er elke dag moet gelezen worden. Dat is belangrijk 
om het tempo te kunnen opdrijven. 
 
Breng ook nieuwe inktbuisjes mee voor de stabilopen want onze voorraad is bijna op. 
We willen jullie nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking. 
 
De juffen van het 1ste leerjaar 
 
 

L2 

Intussen zijn we alweer enkele weken ver in 2022. Gelukkig nieuwjaar aan 

alle ouders van het tweede leerjaar. We zaten niet stil. Na drie weekjes 

vakantie hebben we de draad terug opgepikt. De tafels aanleren gaat nu 

heel snel. De tafel van 3, 4 en 6 zijn nieuw! Een warme oproep om nog 

steeds dagelijks te oefenen of herhalen. Alsook regelmatig lezen blijft 

belangrijk. De kinderen van L2B zijn even in quarantaine geweest, maar zijn 

ondertussen al terug in de klas. Hopelijk blijft iedereen gezond!  

L3 

In het derde leerjaar is er veel nieuwe leerstof te verwerken. De 
leerlingen zijn vol goede moed begonnen in nieuwe 
werkkaternen. De schwung zit erin! We cijferen met onthouden 
en ontlenen. Kloklezen gaat steeds vlotter. Bij spelling oefenen 
we de ei-woorden. In de taalles kijken we met een kritische blik 
naar de actualiteit. We leren feiten en info uit een artikel halen. 
In de WO-les leren we over onze stamboom en de verschillende 
generaties. Bij de voortaak van het fotospel hebben veel ouders 
voor foto’s en anekdotes uit de babytijd gezorgd. Deze inbreng 
geeft een meerwaarde aan de wo-lessen.  

 
 
 
 

L4 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en in het 4de leerjaar hebben we 
dit goed ingezet met een leuke nieuwjaarsreceptie. Alle kinderen 
mochten toen anoniem een wenskaartje maken en achteraf ook 
eentje ontvangen.  
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Na een ontspannende start vlogen we er in het 4de leerjaar direct terug in. We begonnen 
met nieuwe leerstof en het was een kanjer van formaat: de kommagetallen! Ondertussen is 
de nieuwe leerstof niet meer zo nieuw en is er terug tijd en ruimte voor wat ontspanning.  
Aangezien we binnenkort carnaval vieren, maken we in het 4de alvast onze allermooiste 
praalwagen!  

 

L5 

Alle podiumplaatsen voor BS De Vogelzang op de junior journalistenwedstrijd! 

Het Davidsfonds van Oostakker organiseerde een junior journalistenwedstrijd voor alle 
leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van Oostakker met als thema ‘De wereld na 
2030’. 

Onze leerlingen gingen vlijtig aan de slag en leverden al snel hele mooie verhalen in. Van de 
105 inzendingen, werden er 15 laureaten gekozen, waarvan 12 van onze school. Alle 
laureaten kregen een boekenpakket. Deze laureaten werden op woensdag 6 februari 
uitgenodigd op ‘Toast Literair’. Daar werd door Jos Wauters verteld hoe een strip gemaakt 
wordt. Toen er overgegaan werd naar de prijsuitreiking, steeg de spanning… En niet geheel 
onterecht, want het brons ging naar Mona Claus uit 6B met ‘De Robotbijtjes’, het zilver ging 
naar Liv Pirc uit 6B met ‘Het Infectantenvirus’ en het goud ging naar Corneel Van Houtte uit 
5A met ‘Fop en Niepo’. Hun verhalen 
werden geïllustreerd door Robert Neyt. Het 
verhaal van Corneel werd alvast 
doorgestuurd naar Davidsfonds Vlaanderen 
voor de grote finale. We wensen hem dan 
ook veel succes.  

L6 

Nieuwsbrief zesde leerjaar 

In het zesde leerjaar zijn we volop bezig met het thema 

‘Middelbaar’ in de lessen WO. We zijn erg benieuwd naar die 

nieuwe wereld die voor ons volgend schooljaar opengaat! 

Iedereen gaat ook eens bij de juffen langs voor een 

kindcontact waar we praten over onze interesses en onze 

talenten. 

Ondertussen kregen we ook allemaal een chromebook. 

Het is zalig om hiermee te kunnen werken. Momenteel 

zijn we bezig met een powerpoint te maken voor onze 

spreekbeurt ‘Mijn droomjob’. Nu kunnen we ook 

regelmatig een Kahootquiz doen in de klas. Hier is de 
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spanning altijd te snijden en we doen er alles aan om op de eerste plaats op het podium te 

staan. 

We hebben in de les MV ‘Levende stratego’ gespeeld, 

waarbij we om ter snelst de vlag van het andere team 

moesten vinden. Wat een leuk spel! Dit willen we zeker 

nog eens doen!  

Groetjes uit L6A en LB 

 


