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Belangrijke data: 

❖ Zaterdag 24 december: start kerstvakantie 

❖ Vrijdag 20 januari: rapport 2 (lager) 

 

 

 

 

Mogen wij nogmaals vragen om u correct te parkeren buiten het 
schooldomein.  We wensen de parking op school uitsluitend voor het 
personeel te houden…  
 
Dank u wel voor het begrip en het goed opvolgen van onze vraag.  

 

Op maandag 5 december zijn juf Melia en partner Arno trotse ouders van 
Mirko geworden. We wensen het hele gezin een dikke proficiat met hun 
klein wondertje ☺. 

 

SAVE THE DATE…! 

Op 4 maart 2023 gaat onze jaarlijkse QUIZ terug door ☺. 
We zijn nog op zoek naar prijzen en/of sponsors.  
Mocht je thuis of via het werk geschenkjes hebben die hiervoor 
kunnen dienen, mag je deze altijd afleveren op het secretariaat. 

Alvast bedankt…! 

 

Opvangouder gezocht 

Wegens ziekte en afwezigheid zijn wij op zoek naar een vrijwilliger 
(vrijwilligersvergoeding) die van 10/1/2023 tot en met 20/1/2023 
toezicht wil doen bij onze kleuters.  

- Middagopvang:  
o Elke middag van 11u30 tot 13u30 
o Woensdag van 11u30 – 14u00 

- Avondopvang 
o Maandag, dinsdag en donderdag van 15u30 – 17u00 
o Vrijdag van 15u00 – 17u00  

Kan je enkel op bepaalde momenten, geef het ook zeker door! Bij interesse mag je contact opnemen 
met de school via info@bsdevogelzang.be 

mailto:info@bsdevogelzang.be
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K3 

Het is ongelofelijk dat het schooljaar zo snel vordert. We hebben al 
veel geleerd en hard gewerkt. Ons letter- en cijferschrift krijgt meer 
en meer aandacht in onze klaswerking. Ook onze puzzelkaart schiet 
goed op. Het was een spannende en ook leuke tijd rond Sinterklaas 
en de druk om alles klaar te krijgen voor de kerstvakantie steeg vaker 
eens. We probeerden reeds om letters aan klanken te koppelen en 
sommige kleuters kunnen al letters samenvoegen tot korte woordjes. 
Andere kleuters zijn dan sneller weg met eenvoudige 
rekenopdrachtjes. Veel kinderen hebben hun beste beentje moeten 
voorzetten voor knipopdrachten en schrijfvaardigheden. We blijven zeker nog verder oefenen, want 
alles mag nog een beetje verfijnd worden. We zijn alvast zeer tevreden met de inzet van de kleuters. 
Hopelijk blijft dat zo. In januari starten we met het thema kastelen en we gaan dan ook op leer-
uitstap naar Het Gravensteen. Een gids zal ons rondleiden en meer vertellen over het oude kasteel. 
Wie materiaal heeft om ons thema te verrijken, mag dat meebrengen naar school. We wensen 
iedereen al een fijne vakantie, een sfeervolle kerst en een fantastische jaarwissel!  

L1 

Het jaar 2022 is bijna om. We hebben het naar onze zin in de klas. Rekenen en lezen 
gaan al zeer vlot, maar blijven oefenen is de boodschap!   
Onze nieuwjaarsbrieven zijn mooi geschreven en kunnen we al goed voorlezen.   
We wensen iedereen een goede kerstvakantie en fijne feestdagen!   

 

L2 

De laatste dagen van 2022 zijn aangebroken. Alle kinderen kijken 
uit naar een welverdiende vakantie vol gezelligheid. Ook in de 
klas maken we het gezellig. Zo houden we een lekker 
kerstontbijt, kijken we naar een film, ... super leuk! 
De juffen van het tweede leerjaar wensen jullie fijne feestdagen. 
Tot volgend jaar! 
 

L3 

De leerlingen van het derde leerjaar gingen schaatsen in de Kristallijn. Voor veel 
kinderen was het de allereerste keer. Eerst een beetje voorzichtig met wat steun van 
een slee... Maar na een kwartiertje konden al heel wat kinderen schaatsen. Andere 
kinderen bleven volharden en konden na een halfuurtje ook al de juffen voorbij 
schaatsen. Wat zijn wij fier op onze leerlingen! In de wiskundeles leren wij tot 1000. 

In de wo- les leren we info opzoeken over dieren op onze nieuwe tablets van de Sint. Deze week 
moeten we onze nieuwjaarsbrief nog schrijven. Gelukkig oefenen we elke week bij juf Sabine de 
schrijf- en hoofdletters in ons Luna- schrift.  
L4 
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De eerste grote toetsenperiode is achter de rug. Dit vroeg van de 
leerlingen wel wat zelfdiscipline om vooraf flink in de oefenbundels 
te werken. Hier en daar is er nog wat extra inoefening nodig tijdens 
de vakantie. Dit kunnen de leerlingen doen op Kabas, waar er 
verschillende taken zullen open staan. 

Het einde van het jaar blijft een gezellige periode met al die lichtjes en dat was natuurlijk ook te 
voelen op de wintermarkt. De laatste dag voor de vakantie zijn we gestart met een heerlijk 
winterontbijt waarbij we zelf onze eitjes konden bakken. Het is altijd leuk om ook zo’n dingen eens 
met de klasgenootjes te doen. 

We wensen iedereen een fijne vakantie met warme gezellige momenten!  

L5 

Twee weken geleden gingen we naar een toneelstuk kijken, een moderne versie van het lelijke 
eendje. Het was interactief en super tof!  
De toetsenweek zit er op, we deden ons best.   
Deze laatste schoolweek van het jaar deden we al veel leuke dingen.  
Vandaag maakten we verse tomatensoep met kippenballetjes…. 
Mmmmm lekker! 
Woensdag gingen we nog een keer naar de bib van Oostakker. We 
mochten een leesboek en een stripverhaal/ infoboek kiezen. Genoeg 
leesvoer voor tijdens de vakantie.   
We willen juf Melia en haar partner ook van harte proficiat wensen met 
de geboorte van hun zoontje Mirko. Hiep hiep, HOERAAAA! 

L6 

In december hebben we van de Sint cinematickets cadeau gekregen. We 
gingen naar de Studio Skoop in Gent en keken naar een leuke kerstfilm, 
Birta. We kwamen al helemaal in de kerststemming. De juffen hebben onze 
klassen wat gezelliger gemaakt met 
kerstversiering. Nu zijn we nog meer 
gemotiveerd voor de grote toetsen!  

 
We zijn begonnen aan het thema van het middelbaar... 
Spannend... Het komt toch echt wel dichtbij...    
Tot de volgende keer! 
Prettige feestdagen en een spetterend 2023 gewenst,  

 


