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MAART

Beste ouders,
Eindelijk terug een beetje zon! Letterlijk en figuurlijk: na een grijze winterperiode verwarmen en
verblijden de eerste zonnestralen de dag en hier bovenop zijn er nog weinig besmettingen van corona. Dat doet ons vooruit kijken om dit schooljaar onze traditionele activiteiten terug leven in te blazen.
We hopen dat jullie, ouders, grootouders en andere sympathisanten massaal belangstelling tonen.
We verwachten jullie op onze paasrun op 1 april om te supporteren en op ons schoolfeest op zaterdag 21 mei.
Op de paasrun lopen onze kleuters en leerlingen voor het goede doel ‘Stichting Pelicano’. Deze organisatie focust zich op kinderarmoede in Vlaanderen.
Het thema van ons schoolfeest is FESTIVAL. Om alle aanwezigen een beetje te verspreiden op het
schooldomein, organiseren we een festival met verschillende podia in openlucht op onze speelplaatsen en in het bos. Hopelijk zitten we tegen dan in code geel van de pandemie, zodat er geen covid
safe tickets moeten gecontroleerd worden.
Maar we maken er een prachtige dag van waarbij jullie kinderen weer zullen schitteren op het podium! Hou de datum vrij!
Het grootouderfeest was verplaatst maar kan dit schooljaar nog niet live doorgaan. Daarom nemen
onze juffen weer een filmpje op met als Thema ‘Klein mannetje vindt het geluk’.
Jullie kunnen de grootouders alvast warm maken en vragen of ze een link willen kopen tegen € 5.
Naar jaarlijkse traditie kopen we met het gespaarde bedrag iets leerrijks voor onze kleuters.
Met de zon en veel carnavalgekte sluiten we februari af.
Fijne vakantie volgende week.
Mevrouw Ann

Het is Pasen
Christus verrijst
omdat verbondenheid
zoveel sterker blijkt
dan het dodende elk voor zich.

Pasen gebeurt
wanneer mensen
de kracht en de moed vinden
om op te staan
en anderen zich verbinden
hen uit de nacht
van leegte en eenzaamheid
te trekken.
Het wordt Pasen
wanneer we
lente, licht en leven
aan elkaar geven.
Zalig Paasfeest!

JARIGEN VAN DE MAAND MAART:
K1
K2
K3
K4
L1
L2
L3
L4A
L4B
L5

: Taha De Middelaer, Ayman Koudadi Mohamed
: Luna Jonckheere
: Alan Ros
: Lucy Mirzoyan
: Claire Declerck
: Nikola Vleminckx, Lola Frederix
: Vince Van Deuren, Seth De Ketelaere, Lily Heydt
: Bo Van Ginhoven
: Ifke Van Ginhoven
: Rik Huybrechts, Valentino Dejong, Lexi De Jongh

GEZOCHT
Sinterklaas bracht naar elke kleuterklas een doosje met legomannetjes.
Zo wordt het spelmateriaal verrijkt en kunnen onze kleuters dagdagelijkse situaties
heel realistisch spelen.
Enkele weken geleden verdween dit doosje met legopopjes uit de klas van juf Anke K4..
Wie nam het mee naar huis?
Ouders willen jullie eens kijken of dit doosje bij jullie thuis verzeild is geraakt?
Indien het gevonden wordt, mogen jullie het terug aan juf Anke of op school bezorgen.
Eerlijkheid siert en duurt het langst.
Alvast bedankt om even te zoeken.
De kleuters van K4.

KLEIN MANNETJE ZOEKT HET GELUK
Speciaal voor onze grootouders dansen onze kleuters,
met veel liefde en warmte,
met honderden hartjes en zoentjes!
Nog één keer digitaal!
Volgend schooljaar terug live!
Een link kost €5 (geld meegeven in omslag)
Vrije bijdrage mag zeker ook.

Familienieuws

Juf Anneke werd mama van een flinke zoon. Welkom Sep!
Luna (K2), Mason (K4) en Lucas (4B) namen afscheid van hun overgrootvader.
Wij wensen hen veel sterkte!

K1
Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij! We maakten tijdens het
thema Carnaval een filmpje voor het grootouderfeest. Wat was dit
leuk!
In de klas maakten wij een lange slinger, gekke maskers en leuke
feesthoedjes. Het feest was nog niet gedaan want het afsluiten van
onze carnavalsweek gebeurde met een groot CARNAVALSfeest met
veel confetti en ballonnen.
K3
We leren ons lichaam kennen van kop tot teen.
We toveren de huishoek om tot een heuse
ziekenboeg. We kunnen al heel wat woorden
stempelen en schrijven. Carnaval is een echt
feest, ook tijdens coronatijden geven we er een
lap op. Wist-je-dat de letter C van carnaval kan
toveren? Soms klinkt ze als een S en soms als
een K!

K2

We maakten super veel plezier tijdens het maken
van het filmpje voor het grootouderfeest. Benieuwd
wat jullie ervan gaan vinden!
Tijdens het thema carnaval ging het plezier gewoon
door en deden we lekker zot. We verkleedden ons en
speelden met confetti. Dat vonden we super leuk.
Lachen, gieren, brullen. 
We waren ook grote fan van de muziekinstrumenten
in de klas. De konijntjes van onze konijnenklas zijn
echte muzikanten!
K5

K4
We zijn op expeditie geweest
naar de Noord– en Zuidpool.
Wat hebben we geluk met ons
digibord zodat we filmpjes van
pinguïns en ijsberen op een
groot scherm kunnen zien.

L1

Joepie! Wat hebben we veel plezier beleefd
tijden ons letterfeest. We zochten letters via
een QR-zoektocht, smulden van de lettersoep en deden verschillende taalspelletjes.
Om de letter EI niet te vergeten moesten we
de hele dag zorg dragen voor ons eivriendje. 6 eitjes hebben de dag overleefd.
Wist je dat we zelf onze eigen
waterzuiverings’fles’ hebben gemaakt?

Cinema Vlinderklas present!
Ook wij zeggen NEE tegen
pesten.
Iedereen is anders,
iedereen hoort erbij!

L3

We reisden terug in de tijd. Alle koningen van
België kwamen aan bod in onze zelfgemaakte
presentaties. We ontwierpen een wapenschild
voor ons gezin. Ook de rest van onze familie
onderzochten we; dit via onze stamboom.

We startten de maand februari met
het thema: “Lichaam”. We leerden
ons lichaam langs binnen en langs
buiten kennen. Daarna moesten we
volle bak oefenen voor het grootouderfeest. Dit paste perfect in het
thema “Vriendschap”. Een thema
waarin ons klasje, onze kleutertjes,
onze vriendjes, nog sterker naar
elkaar gegroeid zijn. Ook het
onderwerp PESTEN werd uitvoerig
aangepakt. Een puntje waar ik als juf
heel veel belang aan hecht. Ons
laatste thema van de maand was het
thema “Indianen”. We leerden zelfs
een Indiaans liedje zingen. Van
hieruit was de link naar carnaval snel
gemaakt en hebben we onze maand
afgesloten met een fantastisch
CARNAVALSfeest.

L2
We ontdekten allemaal verschillende beroepen tijdens de maand
februari. Samen met vrachtwagenchauffeur Bram ontdekten we
verschillende soorten winkels en allerhande producten.
We maakten onze eigen knikkerdoolhof tijdens een lesje techniek. Wat zijn die tandenstokers venijnige dingen!
Wisten jullie dat er trouwens NINJA’s gearriveerd waren in onze
klas? Alle kinderen zijn allemaal ‘Tafelninja’ geworden en
verdienden al verschillende gordels! Blijven oefenen maar!

L4A
We bakten lekkere wafels als afsluit van ons thema ‘Feest’. We startten
met kommagetallen tijdens de rekenlessen. Dat wordt een hele opgave!
L5
Proefjes met cement, ons droomhuis
uit karton, origami, … Er zijn heel wat
handige kinderen in het vijfde leerjaar.
Met carnaval bakten we zelf cakepops
en minidonuts. Lekker!

L4B

We maakten in de klas een filmpje
met een slaapliedje voor Sep, het
zoontje van juf Anneke.
L6
We hebben met carnaval een ‘één tegen allen’ gedaan tegen de juf. Ra ra ra
wie heeft er gewonnen?
De zeeklassen komen dichterbij en we mogen gaan! Joepie!

dinsdag 1 maart
woensdag 2 maart

Krokusvakantie

donderdag 3 maart
vrijdag 4 maart
zaterdag 5 maart
zondag 6 maart
maandag 7 maart

L3 Fietsproef

dinsdag 8 maart

20u00uSchoolraad

woensdag 9 maart

L3 + L4 zwemmen
Bib

donderdag 10 maart
vrijdag 11 maart

pyjamadag

zaterdag 12 maart
zondag 13 maart
maandag 14 maart
dinsdag 15 maart
woensdag 16 maart

Uniformloze dag
L3 + L4 zwemmen

donderdag 17 maart

L3 Voetbaltornooi scholengemeenschap VM

vrijdag 18 maart
zaterdag 19 maart
zondag 20 maart
maandag 21 maart

Wereld Downsyndroom dag

dinsdag 22 maart
woensdag 23 maart
donderdag 24 maart
vrijdag 25 maart

Pedagogische studiedag: vrijaf
Zwemfestijn
L6 Oefenen fietsexamen
20u00 ouderraad
Supreheldendag

zaterdag 26 maart
zondag 27 maart
maandag 28 maart
dinsdag 29 maart
woensdag 30 maart
donderdag 31 maart

Jogging
10u30—11u30 Kijkmoment KS
L3 + L4 zwemmen
L6 Oefenen fietsexamen
Rapport en oudercontact LS: L2 - L5

