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Beste ouders, 
 

Onze kleuters en leerlingen genieten van de lentelucht die door de klassen zweeft. Ze eten ‘s mid-
dags buiten op de banken, het gras, de zitcirkel of in het bos. Ze gaan samen met hun juf naar ons 
schoolbos om er te leren, te spelen en te genieten van het samenzijn. Meester Jonas en juf Inge geven 

de meeste turnlessen buiten. 
Verjagen jullie mee de regenwolken die op ons afkomen en houden jullie de zon en het goede weer 
nog even in Brasschaat?  

 
De verrassing na de vakantie was de nieuwe vogelnestschommel in ons bos. Een schommel waar 4 
tot 6 kinderen samen op kunnen. 

Een omheining met poortje zorgt dat er niet teveel kinderen tegelijk rond de schommel staan. We 
gebruiken de schommel enkel wanneer er toezicht in de buurt is. Veel plezier gegarandeerd! 
Dank aan meester Dré, opa Eddy en opa Gerrit voor het plaatsen van het hek. Ook rond het weer-

huisje en enkele appelbomen plaatsten zij een hek. Onze educatieve hoek is bijna helemaal klaar. 
We bereidden met het leerkrachtenteam een namiddag voor om ons schoolbos te openen en wachten 
nu een moment af wanneer dat mogelijk is. 
Jullie vinden alvast enkele foto’s op de binnenzijde van deze nieuwsbrief. 

 
Onze paasrun kon niet doorgaan voor de vakantie. Toch willen we dit schooljaar Kabas nog steunen. 
Info over deze organisatie in Brasschaat vinden jullie via OPEN HUIS KABAS. 

We plannen de sponsorloop op de laatste jogging van dinsdag 22 juni. Meer info volgt. 
 
Deze week vernamen we in het nieuws dat meerdaagse binnenlandse uitstappen wellicht mogelijk 

zijn vanaf 1 juni. Of onze zeeklassen nog kunnen doorgaan, is niet zeker. Maar misschien kunnen 
onze zesdejaars wel een andere afsluiter van hun lagere school beleven. Het blijft nog even span-
nend, maar we durven alvast hopen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Mevrouw Ann 
 

 

 
 

Een school is als een boom 

met bladeren om onder te schuilen 

een hoge tak om ver te zien 

en een stam die veel steun geeft. 

Maar hoe hoog de boom ook is 

een boom kan nooit zingen 

enkel de vogels die erin wonen. 

Een school betekent niets 

zonder het gekwetter van leerlingen 

elk met zijn eigen liedje. 

Want elke vogel zingt 

zoals hij gebekt is. 

https://www.brasschaat.be/sites/default/files/content/documenten/ocmw/presentatie%20KABAS%29.pdfC:/Users/directeur/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen


Wat hebben we genoten van de buitenspeeldag!! Fietsen, de zandbak, krijten, de nieuwe schommel, het sprookjesbos 
en het grote bos. En dat samen met het mooie weer zorgden alleen maar voor blije kleuters en juffen! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
We zijn allemaal heel blij met de nieuwe schommel en veerwip… plezier gegarandeerd! 

 

FAMILIENIEUWS 
 Alegria uit L1A is grote broer geworden, hij heeft er een broer-

tje bij! Proficiat. 
 Louïs (K1) & Lily (K2) zijn heel fier op hun nieuwe zusje. 

Welkom Odette! 
 
 

 
 Juf Anke uit K4 heeft afscheid van haar grootvader genomen. Veel sterkte! 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI: 
K1 : Nio Hazen, Louis Kusseler, Tiffany Kaplan 
K2 : Lou Vandenbulcke, Liam Mandé 
K3 : David Ndombe-Kilongo, Liu Daniel Boyan, Robert Mirzoyan 
K4 : Mathis Lamot Leyssens, Leon De Bakker 
K5 : Amélie Roelants 
L1A : Lucie Watzeels, Ayse Kaplan 
L1B : Emilie Declerck 
L2 : Amy Van Mensel, Nand Kennes,Nora Zannouti 
L3A : Marie Jagers, Maxime Frans 
L3B : Andjela Vleminckx 
L4 : Salvatore Granata 
L5 : Luz Ndombe-Kilongo, Amira Kaplan 
L6 : Zipora Ouedraogo 



L3A 

* We maakten onze eigen dromenvan-
ger met touw, kralen en veren. Laat 
ons ‘s nachts nu maar lekker dromen! 
* Joepie, we beginnen cijferend ver-
menigvuldigen onder de knie te krij-
gen. Bijna klaar voor de staartdeling! 

K5 
* Wij hebben ons een beetje verdiept in 
het scheppingsverhaal. Dag na dag kwa-
men er nieuwe elementen bij: water, zand, 
dag & nacht, zon, maan & sterren, plan-
ten & bloemen, vogels, vissen, mensen & 
dieren. Via dit verhaal hebben we veel 
aandacht gegeven aan het mooie van de 
natuur en dat we zorg moeten dragen voor 
deze mooie wereld. 

K4 
* Stegosaurus, diplodocus, paleonto-
loog, fossielen,… allemaal woorden die 
geen geheimen meer hebben voor de 
kleuters van de vlinderklas. Eén voor 
één allemaal dino experten nu. :-) 

K1 
* Na de vakantie zijn we vol frisse ener-
gie gestart met het thema: ‘op de boer-
derij’. 
Welke dieren leven er op de  boerderij? 
Een koe, een schaap, een varken, een 
kip, een geit,… De dieren moeten goed 
verzorgd worden: wat hebben ze alle-
maal nodig en wat lusten ze het liefst om 
te eten? Dit hebben we samen ontdekt… 
* Welkom aan onze nieuwe vriendjes: 
Macolata, Jasper, Kai, Leivy! 

L5 
* We hebben een kalligram ge-
maakt van Franse  liedjesteksten 
(zie foto). C’est chouette! 
* Tijdens de rekenles leerden we 
over Romeinse cijfers en hebben 
we het  geboortejaar van onze juf 
kunnen ontcijferen :-). 

K2 
* Welkom Caleb & Amy, de nieuwe 
kindjes in onze klas.  
* We zijn op drakenjacht en gaan 
een reuze draak vangen. Wat een 
prachtige dag en we zijn niet bang! 
Stoere ridders, prinsen en prinses-
sen gaan samen op pad. Een knots-
gek thema vol avontuur! 

K3 
* Na de paasvakantie leerden we een 
weekje over “thema fietsen”. Wat is het 
spannend om te leren fietsen zonder zij-
wieltjes! We mochten onze eigen fiets 
meenemen naar school. We reden rond 
een fietsparcours en hebben onze fiets 
gepoetst :-). 
* Nadien kwam juf Maxime met ons een 
week leren over “thema kippen”. Er 
kwam zelfs een echte kip naar de klas, 
grappig! 

L4 

* We beginnen te cijferen met 
kommagetallen. Weer een nieuwe 
uitdaging om te leren. 
* Eindelijk kunnen we onze knik-
kerbaan testen, top! 

L1A 
We oefenen extra hard want wij willen 
graag de brug-oefeningen kunnen. 

        L2 

April was een korte periode, maar wat heb-
ben we in L2 al veel gedaan. Zo hebben we 

onze moestuin op de speelplaats aangeplant 
met onder andere paprika, aardbeien, munt, 
kerstomaten,… Maar we hebben ook elk ons 
eigen ‘tuintje’ gezaaid, met 6 soorten zaadjes. 

In onze klas hebben we eitjes, rupsen en 10 
cocons van de vlinder. Zo kunnen we de cy-
clus live meemaken. Benieuwd wanneer onze 

vlinders uitkomen. Wist je dat we ook een 
heel terrarium vol wandelende takken en ei-
tjes hebben. Buiten leren, ontdekken, lezen 

vinden wij top! Je vindt ons dagelijks vaak in 
het speelleerbos terug.  

L1B 
* Extra oefenen doen we goed, want 
na zo lang thuis te zijn, zijn we blij 
weer samen in de klas te zijn. 
* Op maandag turnen we voorlopig 
niet meer, maar wel op dinsdag met 
juf Inge! Joepie! 

L3B 
* We maakten prachtige lentebloemen met 
pandakrijt. 
* Nadat we mekaar lang hebben moeten mis-
sen waren we super blij om  terug samen in 
de klas te zijn. 

L6 
* Het fietsexamen is vlot verlopen. Iedereen 
heeft zijn/haar best gedaan. 
* We hebben getest wie de beste draagber-
rie kon maken, zoals de soldaten in de loop-
graven nodig hadden. 



Zaterdag 1 mei Dag van de Arbeid  

Zondag 2 mei  

Maandag 3 mei  

Dinsdag 4 mei  

Woensdag 5 mei Zwemmen L4  (met fiets komen!)  

Donderdag 6 mei K3, K4 & K5 & L1 & L2 Toneel ‘De vos in het bos’ 

L3 Sportoase (met fiets komen!) 

Vrijdag 7 mei K1 & K2 Toneel ‘Het koekenmannetje’ 

Zaterdag 8 mei  

Zondag 9 mei  

Maandag 10 mei L5 & L6 Sam de robot 

Dinsdag 11 mei  

Woensdag 12 mei Zwemmen L3 (met fiets komen!) 

Donderdag 13 mei  

Vrijdag 14 mei  

Zaterdag 15 mei  

Zondag 16 mei  

Maandag 17 mei L5 Fietsweek (met fiets komen!) 

Dinsdag 18 mei  

Woensdag 19 mei Pedagogische studiedag: geen school voor KS en LS 

Donderdag 20 mei  

Vrijdag 21 mei Themadag 

Zaterdag 22 mei  

Zondag 23 mei  

Maandag 24 mei  

Dinsdag 25 mei jogging 

Woensdag 26 mei Zwemmen L4 (met  fiets komen!) 

Donderdag 27 mei  

Vrijdag 28 mei  

Zaterdag 29 mei  

Zondag 30 mei  

Maandag 31 mei  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

 
PINKSTEREN 


