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Beste ouders, 
 
Het eerste trimester is weeral voorbij gevlogen! 
Onze leerkrachten gaven boeiende en leerrijke activiteiten en lessen eigen aan een onderwijs in de 21e eeuw. 
Jullie kinderen zitten niet meer netjes op rijen rustig en aandachtig naar het bord te kijken.  
Ze zitten in groepjes of u-vormige bankenrijen. Ze werken aan het digibord en leren ook een klein beetje pro-
grammeren met onze bee-bots. Ze zoeken heel wat op internet op met de klascomputers en maken niet alleen 
oefeningen in hun werkschrift maar ook op Bingel, een online leerplatform. 
 
We zetten ook extra in op het bevorderen van leesplezier. Kwartierlezen, kangoeroelezen en lezen met de 
voorleeshonden, in de kleuterschool een vervolgverhaal met Pluk van de Petteflet motiveren jullie kinderen 
om van verhalen te houden en graag te lezen. 
We startten met een nieuw leerplan ZILL: Zin in leren, Zin in leven. 
Meegaan met veranderingen vraagt ook om een nieuwe taalmethode, een nieuwe rekenmethode en in de kleu-
terschool een methode voorbereidend schrijven.  
 
Tijdens het tweede trimester worden de uitdagingen in ons schoolbos verder uitgewerkt. Jullie vinden de uit-
dagingen op grote plakkaten achter de ramen van de lagere school. We zorgen voor avontuur en beweging, 
ontwikkeling van ondernemingszin en verantwoordelijkheid met klim– en klautertoestellen, een vernieuwde 
verspringbak en een kleine fit-o-meter. Op het blotevoetenpad en in de educatieve hoek exploreren onze kin-
deren en zetten we in op oriëntatie in de wereld en taalontwikkeling.  Een uitleenhuisje met spelletjes voor op 
het grasveld en een sprookjesbos om te genieten en te fantaseren dragen bij aan sociale ontwikkeling en veer-
kracht. Zo krijgt ZILL niet enkel in de klasactiviteiten en –lessen een eigentijdse invulling maar ook in ons 
schoolbos. 
 
We zijn een school in beweging waar kinderen en leerkrachten hard werken maar ook samen veel warme 
waardevolle momenten beleven. 
 
In deze sfeer wens ik jullie allemaal zeer fijne kerstdagen toe met aandacht voor elkaar. 
Ik zie jullie weer in 2020! 
 
Mevrouw Ann 



        JARIGEN IN  DE MAAND JANUARI 
K1 : Oscar Nuyts, Lily Kusseler, Jayden Van Deuren 
K2 : Miray Kaplan,Cinar Yener 
K3 : Rinske Stessels, Ilian Mondelaers van der Laag, Ariana Huybrechts 
K4 : Milla Fard, Zayd De Middelaer 
L1 : Lewis Mattheeussen, Kathleen Goor 
L2 : Edouard Putseys, Rafael Diricks, Sophia Liu 
L3 : Laith Haj Ahmad, Lore Siaens, Thalia Vyt 
L5 : Kato Van Aken 
L6 : Ivy Sauren, Barsam Sohhabipour Barsam, G’Lyssa Westdijk 

 
Puzzels van 30-40 stuks en van 60-80 
stuks mogen nog steeds mee gegeven 
worden naar school, wij kunnen er  

zeker nog gebruiken! 
UITZONDERLIJK 

 

GEEN NABEWAKING EN  

STUDIE    OP 

DONDERDAG 16/01/2020 

 
   
     

    De kleuters van K3 kleurden heel veel     
   vlammetjes op krimppapier. 
   Juf Margot stopte ze in de oven en  
   maakte er sleutelhangers van. 
   Voor € 5 kon je zo’n vlammetje kopen. 
 
   En raad eens hoeveel vlammetjes de       
   kleuters maakten?  191 ! 

 
        De actie voor de PKU vereniging België leverde maar liefst 

                                            € 955 op. 
 

FAMILIENIEUWS 
 
* Op 18/12/2019  heeft Mattis Van den Broeck (L4) afscheid genomen van zijn overgrootmoeder. Veel sterkte!  
 

FAKKELTOCHT 
 

Op 15/02/2020 organiseert onze ouderraad een super 
leuke fakkeltocht… hou alvast vrij in jullie agenda! 

Meer info volgt nog. 



        Weetjes 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K2 
 

 We kregen van de Sint en zijn Pieten twee zakken vol met  
 speelgoed. Hier hebben we al heel veel mee gespeeld. 

 Voor de kerstvakantie leerden we over kerstmis en advent.  
 Iedere maandag gingen wij naar Juf Ria, zij gaf ons een kaarsje 
 mee voor in de klas. In de klas hadden wij ook een kerstwinkel, 
 dit vonden we geweldig! 

K3  

 Zwarte Piet maakte onze 
klas kei rommelig maar 
toch waren ook wij heel 
blij met het speelgoed dat 
we kregen. 

 Nadien leerden we over 
Kerstmis. Onze klas werd 
gezellig versierd en we 
werkten hard aan onze 
nieuwjaarsbrief. En in die 
nieuwjaarsbrief zit een 
verrassing die kan  

 ontploffen :-) L1 

 We hebben zelf heel flink 
onze nieuwjaarsbrieven  

 geschreven. 

 Samen met onze meters en 
peters van het 6de leerjaar 
hebben we koekjes  

 gebakken. 

 Het schaatsen was super 
leuk! 

L2 

 Wat waren de zwarte Pieten fier 
op ons tweede leerjaar toen ze 
onze 'Spiekpietjesstoomboot' 
bewonderden. Een stoomboot 
met 28 unieke, zelf gecreëerde 
kamertjes. We waren super flink 
geweest. Legoblokken, veel  

 reken -en taalspelletjes lagen 
 voor ons klaar. 

 Tijdens lessen WO leerden we 
ook wat de grondstoffen zijn 
voor al het lekkers dat de sint 
ons bracht. Suikerbieten, aman-
delen cacao,... uiteraard leerden 
we veel al doende. We bakten 
zelfs onze eigen pepernoten. 
Mmmm lekkere WO-les.  

L3 

 We hebben zelf  een  
 geometrisch rendier  
 getekend. 

 We hebben verschillende 
fietsen ontdekt zoals de 
hoge bie. Gek hé :-). 

L5  

 We naaiden al onze nieuwjaarsbrieven 
zelf. Sommigen zijn er al erg bedreven 
in, anderen nog niet helemaal maar ge-
lukkig kunnen we op elkaar rekenen. 

 We luisterden naar heel wat interessan-
te boekbesprekingen en zagen heel wat 
knappe dozen passeren! 

 

L4 
 

 We hebben uit elke 
Vlaamse Provincies 
een lekkernij  

 geproefd, mmmm. 

 Regelmatig hebben 
we kunnen genieten 
van nieuwe   

 goocheltrucks, heel  
 mysterieus. 

K1 

 We maakten mijters en pietenmutsen en we 
hadden een grote stoomboot versierd in de klas 
met oa. vlaggetjes. We hadden het super leuk in 
de klas met de voorbereiding van de Sint en zijn 
Pieten. 

L6 

 Alle nieuwjaarsbrieven 
hebben we zelf gemaakt. 

 We moesten in de klas 
een vuurtje of engel zijn 
voor iemand anders. 

 Over een brug fietsen is 
een hele belevenis. :-) 

    K4 

 Op maandag 2/12 staken we het 1ste kaarsje  aan 
op onze adventskrans. We luisterden bij juf Ria 
naar het verhaal van “het lelijke schaapje”. Juf 
Ria gaf ons een kaarsje mee voor in de klas. Op 
onze aftelkalender kleuren we elke dag een  

 sterretje om zo dichter bij Kerstmis te komen. 
 Intussen zijn we al aan het 4de kaarsje (een  
 beetje te vroeg) en vierden we in de klas de  
 verjaardag van Jezus. Fijn Kerstfeest!!! 

           Sintbezoek in de turnzaal 
Alle kinderen van zowel de kleuter als de la-
gere school keken uit naar het bezoek van de 
Sint en zijn Pieten. Ze zijn dit jaar dan ook 
allemaal heel flink geweest en kregen veel 
kadootjes. 
De Sint bracht  grote, zachte, kleurrijke 
blokken om mee te turnen: een bruggetje, 
trapjes, een lange rol, … Super leuk! Er wa-
ren ook elastieken, handjes & voetjes en  
mini-parachutes om mee te spelen per 2. 
Dankjewel Sinterklaas! 



Woensdag 1 januari  

Donderdag 2 januari  

Vrijdag 3 januari  

Zaterdag 4 januari  
Zondag 5 januari  

Maandag 6 januari  

Dinsdag 7 januari                                                                                                     Soep 

Woensdag 8 januari L1 + L2 zwemmen  

Donderdag 9 januari L4 medisch onderzoek 

Vrijdag 10 januari L6 medisch onderzoek 

Zaterdag 11 januari  

Zondag 12 januari  

Maandag 13 januari  

Dinsdag 14 januari                                                                                                    Soep 

Woensdag 15 januari L1 + L2 zwemmen 
 
L1 + L2 NM gymnastiekland 

Donderdag 16 januari L5 American Games 

GEEN NABEWAKING EN STUDIE 
Vrijdag 17 januari Pedagogische studiedag… alle kinderen KS en LS vrij 

Zaterdag 18 januari  

Zondag 19 januari  

Maandag 20 januari                                                                                                     

Dinsdag 21 januari                                                                                                     Soep 

Woensdag 22 januari L1 + L2 zwemmen  
uniformloze dag 

Donderdag 23 januari ouderraad 

Vrijdag 24 januari L4 + L5 Suske & Wiske kindermuseum 

Zaterdag 25 januari  

Zondag 26 januari  

Maandag 27 januari  

Dinsdag 28 januari K3/K4 + LS Jogging                                                                    Soep 

Woensdag 29 januari L1 + L2 zwemmen  
Kijkdag KS 

Donderdag 30 januari Gedichtendag 

Vrijdag 31 januari Facultatieve verlofdag…. Iedereen vrij 

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


