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Belangrijke data: 

❖ Vrijdag 10 – vrijdag 17 februari: WEEK TEGEN PESTEN 

❖ Zaterdag 18 – zondag 26 februari: krokusvakantie 

❖ Zaterdag 4 maart: Quiz 

❖ Maandag 20 maart: facultatieve verlofdag 

❖ Donderdag 30 maart: rapport 3 + oudercontact lager (kleuter op uitnodiging) 

 

 

 

 

 

HULPVERLENING TURKIJE 

Als school willen we onze solidariteit tonen met de mensen die 
getroffen zijn door de ramp in Turkije. Daarom organiseren we 
een gebakjesverkoop ten voordele van de hulpverlening in 
Turkije.  
Op vrijdag 17 februari na schooltijd kan u bij de opvang een 
verkoopstand vinden. Naast de aankoop van gebakjes, kunt u 
ook een vrije bijdrage doen. Alle opbrengsten, of het nu van de 
gebakjesverkoop of de vrije bijdragen is, zullen integraal worden gedoneerd aan het Rode Kruis, een 
betrouwbare hulporganisatie die zich richt op de ramp in Turkije.   
We hopen zo samen een verschil te kunnen maken in het leven van de mensen die getroffen zijn 
door deze ramp.  
 
 
 

SAVE THE DATE…! 

Op 4 maart 2023 gaat onze jaarlijkse QUIZ terug door ☺. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan via het 
secretariaat.  
 
 

We zijn nog steeds op zoek naar prijzen…  
Mocht je thuis nog cadeautjes hebben die hiervoor kunnen dienen, mag je deze altijd afleveren op 
het secretariaat. 

Alvast bedankt…! 
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Wij willen alle kinderen, ouders en leerkrachten bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme! Zij hebben voor een prachtige editie van de voordrachtwedstrijd 
gezorgd, het niveau lag echt hoog ☺. De jury wou tientallen prijzen uitdelen maar 
heeft uiteindelijk voor Thibau, Marie en Daan als ultieme winnaar gekozen. Ook de 
leerkrachten mochten een prijs uitdelen en kozen Leon die boven zichzelf uitsteeg.  

 

  

Infoavond ‘leren leren’ maandag 6 maart: 
 
De school organiseert op maandag 6 maart een 
infoavond ‘leren leren’ voor ouders en leerlingen van 
het vijfde tot het zesde leerjaar. Deze wordt verzorgd 
door Johan Claes, directie van 
Begeleidingscentrum  Effeciënt Studeren (vzw 
B.E.S.T.).  
 

 
 
 
Doe mee met STIP IT en trek een stippenlijn tegen pesten! 

 
Met je vrienden, met je familie, met je klas, school, straat, 
wijk, bedrijf, jeugdbeweging, sportclub, dorp, gemeente, 
maakt niet uit! Doe het en maak het plezant! Ga voor de 
sportiefste, beestigste, luidste, kleurrijkste, stoerste, maakt-
niet-uit-welkste stippenlijn. 
 

 

K3 

De gidsen van het Gravensteen waren onder de indruk door 
de kennis van onze kleuters over de ridders en hun uitrusting.  
Hebben jullie thuis ook gemerkt dat de kleuters veel 
bijleerden? 
 

 
En nu zetten we onze feestneus op want we vieren carnaval! 
We wensen alvast iedereen een fijne vakantie toe. 
Daarna nemen we de draad weer op met het thema: afval ( 
"Viesvuilland" ) 
 

L1 
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De krokusvakantie komt eraan en wat hebben we dat al goed gedaan! Splitsen tot 10 en de 
bewerkingen tot 10 zitten er bij de meeste kinderen goed in. Probeer toch thuis elke dag te 
oefenen zodat ze vers in ons geheugen blijven. We maakten al eens kennis met de getallen 
tot 20.  

Na de krokusvakantie zullen de kinderen huiswerk moeten maken. Dit als 
voorbereiding op het 2de leerjaar. We vinden het belangrijk dat de taken 
netjes en tijdig gemaakt worden.  

Binnen ons WO-thema leerden we om echte weermannen en weervrouwen te zijn. Ze 
hebben dit allemaal flink gedaan! Op carnaval mogen we ons verkleden op verschillende 
manieren. Bekijk goed de brief en laat jullie maar eens goed gaan! 

L2 

Wat hebben we het druk! In de klas leren we de tafel van 2, binnenkort komt de tafel van 10 
er aan! Maar ook oefenen we verder op rekenen tot 100, dat is soms nog wat moeilijk. Er 
was een prachtige voordrachtwedstrijd op vrijdag 3 februari door de kinderen van de 3e 
graad. Ook wij werken in de klas rond poëzie. Hoorde je ons 
gedicht al? Je kan de QR-code vinden aan het raam van de 
leraarskamer en de ingang van de kleuterblok. Volgende week is 
er een knotsgekke week gepland, de hele week komen we 
verkleed naar school! Wat leuk! We kijken hier heel erg naar uit, 
gevolgd met opnieuw een welverdiende vakantie.  
 

L3 

In de lessen wiskunde hebben we de maal-en deeltafels opgefrist. 
De week voor de krokusvakantie brachten de kinderen producten en een keukenweegschaal 
mee voor een meetcircuit in de klas. 
In de lessen Nederlands leren we een verslag schrijven over een gebeurtenis. 
We gingen ook te voet naar het poppentheater Pierke in Sint-Amandberg. 
Pierke heeft ons het Gents dialect bijgebracht. 

Ons WO-thema de tijd is afgewerkt. De fotoreportages over onze 
babytijd hangen op het prikbord. 
We werken ook rond Carnaval en doen mee aan de actie: Kies kleur 
tegen pesten! 
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L4 

Er wordt ons geen rust gegund in het 4de leerjaar. Ook deze 
periode hebben we alweer heel wat nieuwe leerstof en leuke 
activiteiten achter de kiezen. We leren nu al rekenen met 2 getallen 
na de komma en we zijn volop bezig aan een spreekbeurt over 
vreemde dieren. 
Vorige week was het de week van de poëzie. De kinderen van het 
5de en het 6de leerjaar houden dan zoals elk jaar een voordrachtwedstrijd voor de ouders. 
Wij bereidden ons hier ook al op voor door onze eigen voordrachtwedstrijd in de klas te 
houden. Iedereen heeft zich hier enorm voor ingezet. Super!  
We mochten ook een nieuwe klasgenoot verwelkomen uit Nepal. Hij voelt zich al volledig 
thuis in onze klas, en kan al enkele woordjes Nederlands.   
In ons WO thema hebben we het over ‘Feest’ en alles wat de koude wintermaanden gezellig 
maakt. Lichtjes, warmte, spelletjes, muziek, lekker eten,…. Voor deze gelegenheid hebben 
we op vrijdag 10/2 een pannenkoekenfeest gehouden waarbij we zelf onze pannenkoeken 
mochten bakken. En wat past er beter bij pannenkoeken dan chocomelk?  
 

L5 

Het was een heel drukke periode, we deden leuke 
activiteiten en we leerden veel bij.  
We hadden een kookactiviteit. We volgden het recept 
nauwkeurig en bakten de heerlijkste pannenkoeken.  We 
waren ook creatief: we leerden een gedicht en maakten 
daar een kunstwerk rond.  
Er deden een aantal leerlingen van het 5de mee aan de 
voordrachtavond. Een dikke proficiat aan Daan. Hij won de 
wedstrijd met het gedicht: Boerencharleston van Paul Van 
Ostayen.  
Op woensdag 15 februari gaan we een eerste keer 
zwemmen, we kijken er naar uit.  
Ook het carnaval van vrijdag 17 februari laat ons hartje 
sneller kloppen, we zijn benieuwd waar iedereen zich in zal 
verkleden.  

 

L6 
 

Dag iedereen! Begin deze maand vond de 
voordrachtavond plaats. Daan (uit het vijfde) won de 
wedstrijd, maar ook Marie, Thibau en Leon 
verdienden een prijs. We zijn zo trots op onszelf, 
want élke deelnemer heeft het zo goed gedaan! Het 
was echt een gezellige avond. 
Onze kunstwerken zijn nog steeds te zien in de 
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inkomhal. Wees welkom om ze te aanschouwen! 
 
Deze maand gaan we ook op bezoek naar Einstein, een middelbare school. We kijken er erg 
naar uit om te proeven van nieuwe vakken, de verschillende richtingen en de grote 
gebouwen. Het komt steeds dichterbij... Onze laatste maanden in het lager onderwijs 
beginnen nu wel echt sneller te gaan precies...  
 
 


