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Beste ouders, 

 
We komen er niet mee naar buiten met ons jaarthema, het blijft binnen onze muren en poorten. Maar we 
leerden al over rebussen en spreekwoorden. Naar aanleiding van gedichtendag schrijven onze kinderen 

gedichten en illustreren ze. Een aantal komt in kaders in de gang te hangen. 
Ook geen leuk gedichtje dat we jullie ‘s morgens aan de schoolpoort geven. Maar jullie lezen het onder-
aan deze bladzijde. 

Alles staat in het teken van covid 19. We zijn voorzichtig. 
 
En wat zijn we blij dat onze school gewoon mag open blijven. Dat onze kinderen gewoon in de klas 

kunnen leren. Dat jullie thuis niet met hen aan de computer de les moeten volgen. Dat ze kunnen spelen 
met hun vriendjes op school. Dat we binnenkort carnaval kunnen vieren. Heerlijk! Verkleden en genie-
ten van vrolijkheid en muziek. 

Ook wij gaan ons verkleden, traditiegetrouw in een thema voor al onze leerkrachten en personeel. Deze 
keer met een mondmasker op. Maar dat houdt ons niet tegen! 
 
Het grootouderfeest… dat komt er ook! 

Helaas niet op school, maar onze kleuterjuffen werken aan een digitale versie. En we verkopen ticketjes 
zoals dat met de theatervoorstellingen en concerten nu ook gaat als je die online wil beluisteren. 
Zorgen jullie dat de grootouders allemaal online kunnen? 

En lieve ouders … ook jullie kunnen een ticketje kopen en genieten van ‘het grootouderfeest’! Toch nog 
een klein voordeeltje aan deze coronaperiode  
 

We plannen om met de opbrengst onze kleuterspeelplaats nog een 
stukje uitdagender te maken: een kleine voetbalgoal, een speelhuisje, 
en klein spelmateriaal zoals in de uitleendienst van de lagere school.  

Hoe meer tickets we verkopen, hoe meer we kunnen verwezenlijken. 
 
Houd moed, ook dit komt vast weer goed! 

Mevrouw Ann 
 

Onze klas, 

je weet niet wat je ziet, 

is een teletijdmachine. 

En onze meester of juf, 

Geloof het of niet, 

een professor die ons 

door tijd en ruimte schiet. 

 

Zo reizen wij elke dag 

van hot naar her, 

een hele wereld ver 

 

Geert De Kockere 



 JARIGEN IN DE MAAND FEBRUARI 
K1 : Marie Spillemaeckers, Dinia Daoud, Tuur Van Gelder 
K2 : Nico Van Loon, Babette van Gastel 
K3 : Jules Goossens, Nehemi Bembele Malueke 
L1B : Lana Ost-Bauwens, Ilyan De Backer 
L2 : Jente Beckx 
L3A: Twan Lieckens, Lennert Hoes 
L3B : Moisés Tua Zovka, Louisa Kirchner 
L4 : Maurits Roelants, Meryem Zannouti, Wassila Saddik 
L5 : Matthieu Declerck, Finne Kennes 
L6 : Louise Vantorre 

                                    
          DANKJEWEL OUDERS! 

 
 
 

           Dankjewel omdat jullie allemaal meewerken aan een corona-veilige omgeving! 
Tijdens de jogging kwamen heel wat ouders supporteren.  

Iedereen droeg een mondmasker en stond aan de overkant van de straat. 
Respecteer ook de afstand met andere ouders. 

We bijten nog even door en kunnen dan hopelijk snel weer zonder al deze regels samen leven en genieten. 

Graag muts, sjaal en 

handschoenen  

naamtekenen  

(vooral in de kleuterschool) 

FAMILIENIEUWS: 
 
Mathis uit K4 heeft afscheid genomen  
van zijn overgrootvader. Sterkte! 

                                      VOGELNESTSCHOMMEL 
We  zetten een vogelnestschommel waar we met een groepje tezamen gezellig heen en 
weer kunnen zwieren. Voordat we kunnen schommelen, moeten we de omgeving nog 
veilig maken.  
Hiervoor zoeken we enkele mensen die kunnen helpen om een omheining en poortje te 
plaatsen en een ondergrond met valzand te voorzien. 
Wie zich kan vrijmaken, stuurt een mailtje naar mevrouw Ann op  
driehoek@bsmaterdei.be 



K1 
De giraffenklas werd omgetoverd tot een 
groot circus! Wij hebben geleerd over de 
dieren en acrobaten. Samen maakten we 
heerlijke popcorn en bouwden we een 
popcornkraam in de klas. Dit vonden wij 
geweldig! Om het thema af te sluiten   
organiseren wij zelf een circus! 

K2 
Wij leren over kleuren en vormen. 
We verkennen dit a.d.h.v. BEEBOT 
en programmeren. De beebot moet 
naar de juiste kleur, vorm rijden. 
We spiegelen elkanders bouwwerken 
en leren tellen & samenwerken. 
We maken een knotsgek corona-
gedicht en we bouwen een corona-
proof winkel  in onze klas. 

K3 
We werden gedurende twee weken een 
superheldenklas! We waren zeer held-
haftig en zorgden ervoor dat de stad 
niet werd vernietigd door het kwaad. 
We deden ook in de klas goede en lieve 
dingen voor elkaar en verdienden hier-
voor allemaal een supermedaille. Hel-
den moeten ook sterk zijn, dus maak-
ten we zelf ‘superspaghetti’. Mmmmm, 
dat was smullen ‘s middags! 

L4 

 Welkom Valentino in onze 
klas! 

 We hebben voor het eerst 
een boekbespreking ge-
maakt. Dat was een hele 
klus. 

 We hebben met heel de 
klas ping ping verdiend 
waarmee we 
‘tussendoortjes’ kochten. 
Daar keken we wel naar 
uit. 

L1B 

 We zijn gestart met het thema 
boerderij. 

 We maakten onze eigen werk-
winkel in de klas. We verdie-
nen centjes en kopen daar dan 
leuke opdrachtjes mee. 

 We kennen heel wat van de 
duiven ondertussen. Dankje- 
wel aan de opa van Arthur! 

L5 

 Ondertussen kennen we alle continenten, 
zeeën en oceanen. Ook heeft de atlas geen 
geheimen meer voor ons. 

 We hebben onze “innerlijke Picasso” boven-
gehaald en grappige zelfportretten gemaakt. 

L3A 

 We hebben onze eigen pop-
penkast mogen maken en een 
eigen creatief verhaal ge-
schreven. 

 We zijn allemaal geslaagd in 
het correct oversteken. 

L1A 
 

 Wat hebben we veel plezier in 
onze pop-up kledingswinkel. 

 Hoe leuk, we mochten duifjes 
lossen op onze speelplaats. 

 We kunnen al veel dierengelui-
den herkennen. De kalkoen 
maakt wel een heel grappig ge-
luid.  

 

L2 
Pri pra proefjes, wie heeft het hier goed mis, het zijn geen foefjes weet jij wat een proefje 

is? Zo klonk ons taalliedje van ons thema deze maand. Een proefje is een experiment. El-

ke leerling van onze klas stelde een proefje voor. Van lavalampen tot water waar je met je 

vuist op kon slaan, van olifantensnot tot regenboogsnoepjes. De monden vielen vaak open 

van verbazing. We leerden ook dat we proeven met al onze zintuigen. In ons restaurant 

‘Chez L2’ vind je enkel perfect gedekte tafels en denken we aan onze tafelmanieren of met 

het chique woord tafeletiquette. Als beproeving ( dat is iets moeilijks doen) kregen we de 

maal –en deeltafel van 4 voorgeschoteld.  

L6 

 We komen alles te weten 
over onze eigen talenten, 
manier van kiezen, hoe het 
secundair in elkaar zit tij-
dens het thema ‘Op stap 
naar het secundair’. 

 We hebben de zeeklassen 
kunnen verzetten naar 
eind mei. Hopelijk kunnen 
we dan gaan. We duimen! 

K4 
Ben je ziek, laat u dan maar onderzoeken 
door de kleuters van de vlinderklas. We 
hadden de voorbije weken een doktershoek 
en een apotheek in de klas. We gingen zelfs 
naar huis met een arm in het gips. Dit was 
even schrikken voor de ouders. Gelukkig 
was het niet echt :-). 

L3B 

 Knap werken dat wordt beloond! We haalden met de hele klas 500 punten. Als 
beloning kozen we ervoor om koekjes te bakken. 

 We maakten een grappig filmpje in het thema ‘fluo’. 

K5 
We hebben heel veel over de Noord– en 
Zuidpool geleerd. We weten welke dieren 
waar leven, hoeveel soorten pinguins er 
zijn. Kleuters vonden het grappig al die 
gekke pinguinnamen, o.a. macaroni pingu-
in, ezelspinguin, keizerspinguin, geeloog- 
pinguin, zwartvoort pinguin, … Wat heb-
ben we ook een leuke iglo in onze klas. 
Als afsluiter van de dag deden we vaak de 
pinguindans (Ben je benieuwd? Zie op You 
Tube) 



Maandag 1 februari  

Dinsdag 2 februari  

Woensdag 3 februari L1+L2 zwemmen 

Donderdag 4 februari  

Vrijdag 5 februari LS Rapport 

Zaterdag 6 februari  

Zondag 7 februari  

Maandag 8 februari  

Dinsdag 9 februari Dikke truiendag 

Woensdag 10 februari L1+L2 zwemmen 

Donderdag 11 februari NM L6 oefenen fietsexamen 

Vrijdag 12 februari CARNAVAL 
Zaterdag 13 februari  

Zondag 14 februari  

Maandag 15 februari  

Dinsdag 16 februari  

Woensdag 17 februari  

Donderdag 18 februari  

Vrijdag 19 februari  

Zaterdag 20 februari  

Zondag 21 februari  

Maandag 22 februari  

Dinsdag 23 februari 5-jarigen + LS Jogging 

Woensdag 24 februari L1+L2 zwemmen 

Donderdag 25 februari  

Vrijdag 26 februari  

Zaterdag 27 februari  

Zondag 28 februari  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

KROKUSVAKANTIE 

GENIET ERVAN!! 


