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Week van 26 tot 30 september: Europese week van de sport
Dinsdag 27 september: schoolfotograaf
Woensdag 28 september: breng je sportclub naar school
Woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht
Donderdag 6 oktober:
➢ Sponsorloop
➢ Oudercontact K0 – K1
Vrijdag 7 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde opvang op school).
Woensdag 12 oktober: grootouderfeest
Dinsdag 18 oktober: pedagogische studiedag (betaalde opvang op school).
Dinsdag 25 oktober: rapport 1 + OC kleuter K2//lager
Vrijdag 28 oktober: Halloweenfuif ☺

Felicitaties aan alle STRAPPERS om vrijdag 16/9 massaal met de fiets of
te voet naar school te komen.
Ook willen we alle kinderen/ouders blijven
stimuleren om alle schooldagen te strappen!

Denken jullie ook aan de veiligheid van onze STRAPPERS?! Door de
wegenwerken is het momenteel moeilijk om te parkeren in de
schoolomgeving. Gelieve bij het op -en afhalen van uw kind een veilige
en correcte parkeerplaats in te nemen. Indien nodig vragen we om iets
verder te parkeren, zo houden we het veilig voor elkaar en uw kind…

AFZETTEN EN OPHALEN BIJ REGENWEER
K0/K1: afzetten en ophalen in de kleuterzaal aan de klas.
K2/K3: afzetten aan het groene hek op de grote speelplaats (opvang lager)
Nadien verlaat je het schoolterrein.
Ophalen aan de zijdeur (gele muur) van de polyvalente ruimte K2/K3
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REMINDER!
Zorg dat jullie er allemaal piekfijn uitzien, want op dinsdag 27
september komt de fotograaf bij ons naar school.

Binnenkort vieren we Halloween met een knallende fuif!
Hiervoor kunnen we nog wel wat helpende handen gebruiken…

Indien je graag wil helpen mag je altijd iets laten weten aan de ouderraad, dit kan op
volgend e-mailadres: ouderraad@bsdevogelzang.be

Energiecrisis
Ook onze school moet rekening houden met de huidige energiecrisis en neemt een
aantal maatregelen.
We letten op het gebruik van verlichting, verluchting en proberen ons
sluimerverbruik in grote mate te verminderen. We monitoren de temperaturen en
vragen om de kinderen te voorzien van een voldoende dikke trui.

Nieuws vanuit de klas

K3
De kleuters van de derde kleuterklas hebben dit schooljaar goed
ingezet. We hebben gewerkt rond het thema: welkom.
We stonden al eens stil bij de letters van onze naam. We hebben
ook al veel geteld, we leerden nieuwe woorden, de klasafspraken
zijn gekend en we vierden ook reeds feest in de klas. Ons volgend thema gaat over wonen en
bouwen.
Voor K3b: denk nog eens aan de foto en het schriftje. Breng het alstublieft snel in orde ☺.
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L1
Wauw, de maand september is bijna om. Wat vliegt de tijd als je je amuseert!
We kennen elkaar al zeer goed en hebben al veel nieuwe vrienden gemaakt.
Fijn! We leerden bij rekenen : tellen en terugtellen tot 5 en kunnen
hoeveelheden vergelijken met elkaar. Het lezen gaat ook al vlotjes : ik,
mol, vis en beer zijn voor ons geen probleem. Toch blijft het belangrijk
om elke dag thuis 10 minuten te lezen.
Vergeet niet om elke dag jouw thuismap mee te nemen naar de klas. Alles moet in de map blijven
zitten!
We willen de ouders bedanken voor hun medewerking.
Groetjes,
De juffen van het eerste leerjaar ☺

L2
De eerste weken in het tweede leerjaar zijn goed verlopen. Het was even
aanpassen. We mochten nog even genieten van een zonnetje. Maar nu wordt
het toch al weer wat kouder. In de klas herhalen we nog even de leerstof uit het
eerste leerjaar vooraleer we verder leren rekenen tot 100. We doen allemaal
flink ons best in de klas!

L3
In het derde leerjaar namen we een vliegende start. We hebben al
veel geleerd, gewerkt en toffe activiteiten gedaan. Vrijdag was het
STRAPDAG en konden we met ons speelgoed op straat spelen. Op
dinsdag zijn we naar Puyenbroeck geweest. Daar begonnen we met
een avontuurlijke wandeling vol met hindernissen, een levende brug
en een balk over het water, een klimmuur op een beeld ... daarna gingen we naar het speelbos. We
sloten de dag af met ons uit te leven op de speeltuin. Het was mega, super cool.

L4
Wat zijn we in het 4de leerjaar goed gestart. We hebben zelfs al onze eerste toets achter de rug.
Voor WO zijn we ons aan het verdiepen in onze gemeente. Wisten jullie dat wij eigenlijk een
deelgemeente zijn van Gent ? We zijn ook in het CC Nova Wetteren naar een toneelstuk gaan kijken.
Een monoloog over twee heel verschillende broers. Onze eerste sportactiviteit zit er
ook reeds op. Tijdens de strapweek was er een fietsparcours en konden we genieten
van de speelstraat aan school.
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Het nieuwe schooljaar is heel goed gestart. We kregen reeds de eerste lessen Frans, het lukt ons al
vrij goed. Soms is het nog grappig hoe we bepaalde woorden uitspreken. Dit schooljaar doet het 5de
leerjaar opnieuw mee met de Lego League Challenge. Wie wil weten
wat dit is, surf gerust eens naar: https://www.first-lego-league.org.
Volgende week gaan we voor de eerste keer naar de bibliotheek van
Oostakker. We zijn benieuwd!

L6
Dag iedereen
Onze eerste weken in het zesde leerjaar zitten er al op! Als we tegen de herfstvakantie
120 punten behalen op de Classdojo, krijgen we een beloning! L6A koos voor een
namiddag op de tablets, laptops, Nintendo's,... terwijl L6B een ja-namiddag tegemoet
gaat waar de juf op alles 'ja' moet zeggen... We zijn benieuwd of we het zullen halen!

Voor WO zijn we in groepjes onderverdeeld en stellen we een presentatie samen omtrent de
historische figuren... Anne Franck, Martin Luther King, Adolf Daens, Spyrou en noem maar op... Erg
interessant om te zien wat iedereen er uiteindelijk van gemaakt heeft!
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