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Beste ouders, 
 
In de vorige nieuwsbrief las u alles over de uitdagingen die we met onze klassen en met de ouderraad en 
grootouderraad aangingen om ons schoolbos extra aantrekkelijk te maken voor onze kleuters en leerlingen. 
U vindt deze uitdagingen ook terug op grote panelen achter de ramen van de lagere school. 
                                        
                                   KLEUTERS                      SPROOKJESBOS 
                                   L1 + L2                             BLOTE VOETENPAD 
                                   L3 + L4                             UITLEENHUISJE EN SPELEN MAKEN 
                                   L5 + L6                             BEWEGINGSPARCOURS 
                                                                             VERSPRINGBAK 
                                   LEERKRACHTEN           SPEELTUIG SCHILDEREN 
                                   TURNEN                          FIT-O-METER 
                                   OUDERRAAD                 DUBBELE GLIJBAAN OP RIOOLBUIS 
                                   GROOTOUDERRAAD   BOOMJASSEN BREIEN EN OPHANGEN 
                                                       
Op vrijdag 27 maart is het dan zover! De laatste acties worden ondernomen. 
De hele dag werken we met onze leerlingen en helpende ouders aan de afwerking van de uitdagingen. 
We willen die dag samen met jullie feestelijk afsluiten en nodigen jullie dan ook heel graag uit na schooltijd. 
Misschien komt Karrewiet langs of een journalist van de krant. 
Komen jullie ook? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graag ook even uw aandacht voor onze reglementering tijdens de middagpauze. 
Als uw kind op school blijft ineten, betaalt u €1 per dag. Kinderen die naar huis gaan eten, kunnen terug naar 
school komen vanaf 13.15u. Indien zij vroeger op school aankomen, laten wij hen niet aan de poort wachten 
en kunnen zij op de speelplaats terecht. Er wordt dan wel middagpauze aangerekend. 
Kinderen die logo volgen tijdens de middagpauze kunnen uiteraard vroeger naar school komen. 
 
Mevrouw Ann 

                                THEMADAG TUUR IN DE NATUUR 

 
                                                  vrijdag 27 maart   
                                              van 15.00u tot 18.00u 
                                         
                                               IEDEREEN WELKOM 
 
                                     Schoolbos Mater Dei Driehoek 
                                               ingang zwarte poort 



        JARIGEN IN  DE MAAND FEBRUARI 
K1 : Babette van Gastel 
K2 : Emiel Goossens, Marie Spillemaeckers 
K3 : Lana Ost-Bauwens 
K4 : Ilyan De Backer, Nehemi Bembele Malueke 
L1 : Jente Beckx 
L2 : Twan Lieckens, Moisés Tua Zovka, Lenners Hoes, Louisa Kirchner 
L3 : Maurits Roelants, Meryem Zannouti, Wassila Saddik 
L4 : Matthieu Declerck, Finne Kennes 
L5 : Louise Vantorre 
L6 : Kian Ameri 

ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR ?? 
 

OP 17/02 STARTEN WE MET ONZE 
WAFELVERKOOP 

 
We sparen voor een nieuw speeltuig voor onze allerjongste kleuters  

FAKKELTOCHT OP ZATERDAG 15/02 
 

WELKOM  OP SCHOOL VANAF 17H30 
  START WANDELING      OM        18H00 

 
VOOR  EN NA DE WANDELING IS ER HEERLIJKE SOEP, HAMBURGERS, PANNENKOEKEN  

EN UITERAARD LEKKERE DRANKJES 
 
 

VERGEET NATUURLIJK JULLIE ZAKLAMP OF ANDERE LAMPJES NIET!!! 

  De grijze wijzen  

   willen alle ouders ,grootouders en  
   sympathisanten bedanken voor hun  
   talrijke aanwezigheid op ons eerste                   
   kerstmarktje. 
   De opbrengst was zeker een succes.                    
   
 

           De leuke sfeer en de positieve commentaren waren  
           hartverwarmend en doen ons al uitkijken naar een  
           volgende editie.   
                         We konden dankzij jullie de som van 

                                          981€ 
                 afgeven voor de solidariteitskas van de school. 

                                        Ontzettend bedankt! 



        Weetjes 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2 
 

 De kinderen van de olifantenklas leerden over  
 flessen en doppen, hier konden wij heel wat mee 
 doen! Wij hebben met doppen heerlijk gekookt,  
 geknutseld, gesorteerd … Met de flessen maakten 
 wij muziek en dit vonden we heel leuk! 

 Welkom ook aan ons nieuw vriendje Nio! 

K3  

 We leerden 3 weken over  de sprookjesboom 
van de  Efteling en het was super! 

  Het verhaal van Roodkapje, Sneeuwwitje en 
 Hans  & Grietje kwam aan bod en we hebben 
 poffertjes gemaakt, net zoals in de Efteling! 

L1 

 We doen al goed ons best om 
te leren zwemmen. Het ritje 
met de bus is altijd kei leuk! 

 We vullen vanaf nu zelf onze 
agenda in. Whow! 

L2 

 Vallende dominosteentjes en 
boeken, een losschietende hamer, 
banen van karton en clicsblok-
ken, een doorgebrand touwtje en 
zo veel meer. De kinderen van 
L2 haalden letterlijk en figuur-
lijk alles uit de kast om hun ei-
gen KETTINGREACTIE te bou-
wen. Samenwerken, overleggen 
en blijven doorzetten was de gro-
te les die velen geleerd hebben.  

 Ook tijdens de taalles ‘Pri pra 
proefjes’ werkten we rond proef-
jes, beproevingen en lekker proe-
ven van onze zelfgemaakte koek-
jestaart.  

L3 

 We zijn gestart met  
 cijferen. Hoe cool is dat? 

 We leren over de voedings-
driehoek. We zijn al véél te 
weten gekomen over  

 gezond eten. 

L5  

 We deden proefjes met kaarsen, ijs, wa-
ter en damp om aan te tonen dat stoffen 
verschillende toestanden hebben. 

 We leerden voor de 1ste keer over pro-
centen! Dat wordt nog spannend. 

 We maakten onze eigen recepten, pro-
beren jullie ze een keer uit? 

L4 
 

 De kommagetallen  
 komen onze klas  
 binnengestoven, eindelijk! 

 Een boekbespreking  
 maken is een hele klus. 

K1 

 Onze kapoenen hebben enkele weken gewerkt rond het thema 
“gaatjes”. Er viel veel te ontdekken met gaatjes. Voorwerpen in de 
zandbak & ontdekbak, knutselen van verrekijker, ea… ook de  

 macaroni met gaatjes was heel lekker. Met het laken met gaatjes in 
 konden we leuke spelletjes doen. De kleuters konden elke dag wel iets 
 mee naar huis nemen dat ze geknutseld hadden met een gaatje.  

 Ook het klasdoorbrekend spel met alle klassen was super plezant ! 

 Wij hebben er ook een nieuw vriendje bij gekregen…. Welkom Lou! 

L6 

 Mindmaps hebben voor ons geen gehei-
men meer. 

 We kunnen al een kort Frans toneel spe-
len. 

 We gaan in februari voor de 1ste keer het 
parcours rijden van het fietsexamen. 

    K4 

We deden de voorbije weken weer heel 
wat nieuwe dingen in onze klas: tekenen 
op de lichtbak, schilderen met waterverf, 
kliederen en kladderen met zand, lijm en 
verf, dino-afdruk maken in gips, zelf  een 
parcours bouwen in de zaal met zachte 
blokken…. 
  

KIJK ZEKER 
OP ONZE 
WEBSITE 

VOOR  
FOTO’S 

               KLEDINGINZAMELING 

                                               van 20 tot 30 april 2020      
                Wat mag je meebrengen 
                Goede kwaliteit tweedehandskleding, lakens, dekens, gordijnen,  
                knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen, ceinturen, handtassen. 



Zaterdag 1 februari  

Zondag 2 februari  

Maandag 3 februari  

Dinsdag 4 februari K3, K4 + LS Haar & snaar: muziektheater 

Woensdag 5 februari L1+L2 zwemmen                                                  K4 + LS   Bib 

Donderdag 6 februari  

Vrijdag 7 februari  

Zaterdag 8 februari  

Zondag 9 februari  

Maandag 10 februari  

Dinsdag 11 februari L6 NM leerling contacten 

Woensdag 12 februari L1+L2 zwemmen 

Donderdag 13 februari Pyjama-dag Bednet  

K1 + K2   Toneelvoorstelling ’Haar’                  L6 NM leerling contacten 

Vrijdag 14 februari K3 + K4   Toneelvoorstelling ’Haar’                   

Zaterdag 15 februari FAKKELTOCHT 17.30u 

Zondag 16 februari  

Maandag 17 februari Start wafelverkoop 

Dinsdag 18 februari                                                                                       

Woensdag 19 februari L1+L2 zwemmen                                         Uniformloze dag 
NM zwemfeest sportoase 

Donderdag 20 februari K1 + K2 VM sporten 

L6 oefenen fietsexamen 

Vrijdag 21 februari CARNAVAL 

Zaterdag 22 februari  

Zondag 23 februari  

Maandag 24 februari  

Dinsdag 25 februari  

Woensdag 26 februari  

Donderdag 27 februari  

Vrijdag 28 februari  

Zaterdag 29 februari  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

KROKUSVAKANTIE 


