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Beste ouders, 

 
De vastentijd roept elk jaar op om even stil te staan bij jezelf. Tijd te nemen voor de kleine dingen, tijd 
te nemen voor elkaar. We leven al een heel jaar lang anders dan we gewoon zijn. We staan regelmatig 

stil bij de gewone dingen en hebben meer tijd voor elkaar. Laat de vastentijd een tijd zijn om na te den-
ken hoe we verder willen, wat we voor elkaar kunnen betekenen, hoe we verzoenend kunnen leven met 
elkaar, wat we meenemen uit ‘dit jaar dat anders is’. 

 
Ook wij dachten na. Hoe kunnen we onze grootouders dit schooljaar toch nog in de watten leggen? 
Onze kleuters dansten erop los en juf Sofie Kerstens legde alles vast op film. Vanaf 1 maart kunnen 

grootouders EN ouders thuis online genieten van ons optreden via een link. Enkel de cake moeten ze 
zelf bakken... 
Een schoolfeest zit er wellicht ook niet in deze keer, maar we hebben al enkele ideetjes om iets alterna-

tiefs aan te bieden. 
 
In onze school verwelkomen we twee nieuwe gezichten. Veerle Ubaghs vertroetelt sinds kort onze aller-
jongste kleuters in het slaapklasje. En Marleen David staat mee in voor de middagbewaking bij de kleu-

ters en ondersteuning in K1 en K2. We wensen hen veel arbeidsvreugde. 
 
Met de kleine versoepelingen voor het onderwijs zijn we heel blij. Enkele klassen plannen eendaagse 

uitstappen en zullen hiervoor per klasbubbel met de bus de verplaatsing doen.  
We kunnen ook weer naar de kapper, hopelijk snel weer Ik wil jullie erg warm maken om jullie te laten 
vaccineren eens de vaccins beschikbaar zijn. Des te sneller zal het virus bedwongen worden en kunnen 

we weer een hapje gaan eten of met vrienden een glaasje gaan drinken. 
Dan zien we elkaar terug in alle vrijheid. 
 

Mevrouw Ann  



 JARIGEN IN DE MAAND MAART 
K2 : Lucy Mirzoyan 
K4 : Alan Ros, Addiel Nzemo-Mbonga 
K5 : Claire Declerck 
L1A : Lola Frederix 
L1B : Nikola Vleminckx 
L2 : Vince Van Deuren, Seth De Ketelaere, Lilli Heydt 
L3A : Bo Van Ginhoven 
L3B : Ifke Van Ginhoven 
L4 : Rik Huybrechts, Lexi De Jongh 
L6 : Amjad Othman 

FAMILIENIEUWS  
Milo (K2), Otis (L2),  Lexi  (L5), Thibe L6) hebben er een broertje bijgekregen…. 
welkom Remi! 
 
Labelle (K5) en Joseph (L1A) hebben afscheid van hun grootvader genomen. 
Veel sterkte! 

                                      GROOTOUDERFEEST 

 

Alle klasjes van de kleuterschool maakten een  filmpje voor het grootouderfeest.  
Wat hebben onze kleuters hun dansje knap gedaan!  
Onze grootouders en ouders waren zeer vrijgevig met hun bijdrage voor de link om 
de online voorstelling te kunnen bekijken. 
Hiermee kunnen we een stevig en veilig mini voetbaldoel aankopen 
 voor onze kleuterspeelplaats. 

                                                                                               DANKJEWEL!                    

NA 



K1 

We hebben een nieuw vriendje in on-
ze klas, welkom Vic! 
We leerden over de Ark Van Noach. 
We hebben samen een grote regen-
boog gemaakt met onze handen. Ook 
bouwden we een ark waar we leuk in 
konden spelen met onze knuffels. De 
kinderen konden experimenteren aan 
de watertafel en door materiaal te 
laten drijven en zinken. Het waren 
twee  leuke weken met Juf Nancy! 

K2 

We hebben 2 nieuwe vriendjes in 
onze klas. Welkom Rowan en 
Sebastiaan.  
We werken rond het thema do-
zen. We bouwen een heuse pira-
tenboot uit: met vlaggetjes,  een 
anker, een roer en zelfs een zee-
meermin boegbeeld. Ook knutsel-
den we een auto, dino en een kas-
teel met de dozen. Wat een te gek 
thema. 

K3 

Het was een echte feestmaand in 
onze klas! We vierden twee jarigen 
en juf Maxime leerde met ons een 
weekje over thema 'feest'. Zijn jul-
lie ook zo benieuwd naar het resul-
taat...? Tot slot hebben we genoten 
van een super leuke dag Carnaval. 
Samen met de Vlinder- en Uilen-
klas maakten we er een coole kin-
derfuif van! 

L4 

We leren cirkels tekenen met een 
passer. Niet altijd even gemakkelijk. 
We staan klaar met onze fiets in de 
startblokken want we beginnen met 
onze zwemlessen. 

K5 

Wij hadden een echte tipi in onze 
klas. We konden ons uitleven als 
echte Indianen. Zoals het hoort 
moesten de Indianen hun pluimen 
verdienen. Ze konden deze verdie-
nen door voor elkaar te zorgen, 
elkaar te helpen, flink op te rui-
men of iets kei knap doen. 
Maar… het waren allemaal flinke 
Indianen in de uilenklas. 

L5 

We kunnen de klok lezen in het 
Frans. 
Tijdens de rekenles rekenen we al 
met getallen tot 10 miljoen! 
We hebben coole Afrikaanse 
maskers gemaakt en kennen nu 
ook de betekenis erachter. 

L3A 
We hebben met papier 
mache een gek monster-/
carnavalsmannetje ge-
maakt. 
We hebben onze klokken-
nis getest tijdens een on-
line escaperoom. 

L1A 
 

We oefenen om veilig de straat over te 
steken. 
We hebben al onze letters geleerd en 
hebben daarom een feestje gehouden! 
We leren kopen/verkopen in onze 
werkwinkel met taakjes. Super leuk 
hoor! 

L2 

Tijdens carnaval konden onze grote kangoeroes genieten van een 
heuse hoedenshow, volledig in elkaar gestoken door L2. Van het 

maken van de affiches, het presenteren, de aankleding. Zelf de 
hoeden welk mooi in detail zelf gecreëerd. Wie op vrijdag 26/01 
voorbij onze school passeerde kon zeker mee genieten van de 
mooie klanken van de Radetzkymars. Met trommels, stokken en 

belletjes leerden we een klankbord volgen, maar vooral goed sa-
men muziek maken. Verder verkenden we onze zintuigen, kennen 
we al heel wat maaltafels en de brug tot 100. Met dit mooie weer 

doen we niks liever dan gezellig buiten te leren.  

L6 

De verkeersregels en verkeers-
borden kennen we. Nu gaan 
we volop oefenen voor het 
fietsexamen.  
Het land Congo heeft binnen-
kort geen geheimen meer voor 
ons. 

K4 

Ook bij ons in de klas is er een nieuw 
vriendinnetje. Welkom Alicia! 
Onze klas veranderde in een indianen-
dorp. Een tipi, zelfgemaakte totempaal 
en echt indianen. Deze indianen hadden 
zelf een totemnaam verzonnen zoals 
blauwe maan, bijtende slang, dappere 
os, vliegende eenhoorn, … Eén voor één 
allemaal leuke totemnamen. Voor de juf 
kozen ze ook een naam, grappige  
cheetah  

L3B 

Cijferen heeft voor ons geen 
geheimen meer…. Wij kunnen 
als de beste optellen en aftrek-
ken. 
Met carnaval  zagen we de ori-
ginele film van Belle & het 
Beest… kunnen jullie raden 
van welk jaar deze is? 

L1B 

In het thema ‘Ik leer in het verkeer’ ontdekten we 
allemaal verkeersborden in onze straat, reden met 
onze ‘bus’ naar Frankrijk onder leiding van chauf-
feur Arthur en leerden we over de dode hoek bij 
vrachtwagens. Tellen tot 20, tweelingsommen, het 
dubbel en de helft gaat al vlot. Zelf verhaaltjes ver-
zinnen, klokkenzoektocht op de speelplaats, letter-
feest, zo plezant is het hier al geweest! 



Maandag 1 maart Grootouderfeest online 

Dinsdag 2 maart  

Woensdag 3 maart L1 + L2 zwemmen 

5-jarigen + LS Bib           L1 Oudercontact online 
Donderdag 4 maart L6 Oudercontact online 

Vrijdag 5 maart  

Zaterdag 6 maart  

Zondag 7 maart  

Maandag 8 maart  

Dinsdag 9 maart  

Woensdag 10 maart L3 + L4 zwemmen  

Donderdag 11 maart L6 oefenen fietsexamen 

Vrijdag 12 maart Bednet Pyamadag  

Zaterdag 13 maart  

Zondag 14 maart  

Maandag 15 maart  

Dinsdag 16 maart L6 online interview met 2 auteurs 

Woensdag 17 maart L3 + L4 zwemmen  

Uniformloze dag 

Donderdag 18 maart  

Vrijdag 19 maart  

Zaterdag 20 maart  

Zondag 21 maart  

Maandag 22 maart L1 CLB onderzoek 

Dinsdag 23 maart  

Woensdag 24 maart L3 + L4 zwemmen  

Donderdag 25 maart  

Vrijdag 26 maart  

Zaterdag 27 maart  

Zondag 28 maart  

Maandag 29 maart  

Dinsdag 30 maart L5 met fiets naar school komen 

L6 oefenen fietsexamen 
Woensdag 31 maart L3 + L4 zwemmen  

KS Kijkdag op afspraak 

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


