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Beste ouders, 

 
Een nieuwsbrief vol goed nieuws! 
Volgende week starten de renovatiewerken aan onze kleedkamers en turnzaal. De aannemer gebruikt 

de ingang van het bos en de werfzone situeert zich zo achter de school. Meer info vinden jullie ver-
der in deze nieuwsbrief. 
We hopen tegen de zomervakantie uit de grote werken te zijn. Inrichting en schilderwerken vallen 

gedeeltelijk tijdens de zomervakantie zodat onze leerlingen in september gebruik kunnen maken van 
de nieuwe ruimtes. 
De komende jaren willen we graag de turntoestellen vernieuwen. Neem zeker deel aan de activitei-

ten van onze ouderraad. Zo leveren jullie mee een bijdrage aan nieuw en veilig materiaal. 
 
Trouwens, diezelfde ouderraad zoekt nog enthousiaste ouders om hun groepje te vergroten. Samen 

activiteiten organiseren voor onze kleuters, leerlingen en ouders, info krijgen en advies geven over 
schoolse thema’s, met de opbrengsten een schenking aan de school doen ten goede van de kinderen. 
Wie geïnteresseerd is, richt een mail aan ouderraad@materdeidriehoek.be 
 

Vorige week was het gedichtendag. Aan de schoolpoort deelden juf Mie en juf Margot een klein ge-
dichtje uit. Hieronder laat ik u nog meegenieten van enkele leuke versjes van Geert De Kockere. 

 

Mevrouw Ann 

 



Familienieuws 
 
Op 30/12 is de mama van Arthur (L6) overleden. Heel veel sterkte!! 

JARIGEN VAN DE MAAND FEBRUARI: 
K2 : Anna Jaarsma, Younes El Maknouzi, Tuur Van Gelder 
K3 : Jules Goossens, Marie Spillemaeckers 
K5 : Nico Van Loon 
L1 : Nehemi Bembele Malueke 
L2 : Lana Ost-Bauwens, Ilyan De Backer 
L3 : Jente Beckx, Hafsa El Beghdadi 
L4A : Lennert Hoes 
L4B : Twan Lieckens, Moisés Tua Zovka , Louisa Kirchner 
L5 : Maurits Roelants, Meryam Zannouti, Wassila Saddik 
L6 : Finne Kennes, Matthieu Declerck  

                                                            RENOVATIE KLEEDKAMERS EN TURNZAAL 
 
Juf Anke K4 verhuisde met haar klasje naar een ander gebouw. Het personeelslokaal verdwijnt naast de turnzaal en de leerkrachten kun-
nen voor een kopje koffie voorlopig terecht in het zorglokaal. 
Meester Jonas week ook met de eerste graad uit naar de sporthal en onze kleuters krijgen bewegingsmomentjes buiten of onder het afdak 
indien mogelijk. 
 
Eindelijk begint de aannemer aan de renovatie van de turnzaal, kleedkamers en stookruimte in de KS. 
De turnzaal krijgt meer muren, enkele deuren verdwijnen. En er komen akoestische tegels aan het plafond. 
Er komen twee nieuwe kleedkamers, eentje voor jongens en eentje voor meisjes. 
En de verwarmingsinstallatie in de KS wordt vernieuwd. 
 
Met een beetje geluk kunnen onze kleuters na de paasvakantie terug in de turnzaal! 
 
Tegen het einde van het schooljaar zouden de werken klaar moeten zijn. 
 



L3 

We leerden alles over transport: te land, ter zee en 
in de lucht. Er werd zelfs een echte step en een 
maquette van een piratenboot gemaakt. Prachtig! 
Al dat transport brengt verkeersregels met zich 
mee. We gingen samen op leerwandeling om de 
verkeersborden in schoolomgeving te verkennen. 

K5 
We zijn op expeditie geweest naar de 
Noord-en Zuidpool en hebben heel 
wat ontdekkingen gedaan oa. pinguïns  
leven op de zuidpool, ijsberen … op 
de Noordpool.  Op de Noordpool le-
ven Eskimo's, op de Zuidpool wonen 
er geen mensen… Het was een hele 
belevenis! 

K4 
We zijn verhuisd met onze klas. We voelen ons er al helemaal thuis. 
We hebben geleerd over ons lichaam en de dokter. Ben je ziek, dan 
kunnen wij je in de vlinderklas wel helpen. 

K1  
Wij hebben geleerd over draken! Grote groene 
draken, met vleugels en een vuurspuwende bek. 
En over eenhoorns, prachtige witte eenhoorns 
met regenboogmanen. Op het einde van ons 
thema genoten wij van de draken-en eenhoorn-
stoet in de klas. 

L5 
 
Wist je dat we een nieuwe leer-
lingen hebben in onze klas? Wel-
kom Stan! 
We krijgen ook les van onze stagi-
aire juf Myrthe. Leuk! 
We maken een PowerPoint over 
ons lievelingsdier. 
In het Frans kunnen we zeggen dat 
het sneeuwt, hopelijk kunnen we 
het binnenkort echt toepassen! 

K3 
Tijdens thema dino’s hebben we als echte 
archeologen onze tijdscapsule begraven, met 
tal van herinneringen. Als we in het 6de 
leerjaar zitten, graven we deze weer op. 
SPANNEND!  
Nu zijn we gestart met thema techniek, we 
hebben onze eigen bankautomaat geknut-
seld. En we hebben nog veel meer in petto. 

            L1 

Tijdens de lessen WO leerden we over 
hobby's en talenten. Ieder van ons heeft 
super veel talenten. Tussen het vele wer-
ken door houden we van leuke bewegings-
momenten. Een workout, dansje of onze 
spieren rekken met de flexabanden. Met 
de boomwhackers ( lange geluidsbuizen) 
kunnen we al mooie liedjes maken. We 
leerden ook het verhaal en de muziek van 
'de notenkraker' kennen. Met onze instru-
menten speelden we mee met het orkest.  

    L2 

Onze klas verhuisde naar een groter lokaal.  
SPANNEND! Nu kunnen we eekhoorns spotten. 

We staken onze handen uit de mouwen en leefden ons in 
in verschillende beroepen. We maakten klokken, leerden 
verschillende gereedschappen kennen. Ja ja, wij weten 
wat een truweel is! Jullie ook? 

L4A 
Wij zijn echt techniekers want we weten welke stoffen energie en 
warmte geleiden of isoleren. Zelf hebben we een proef uitgevoerd met 
vuur, dus moesten we heel voorzichtig zijn.  
Wij hebben gedichten gemaakt met rare woorden. Dat klonk heel 
grappig en was leuk om te lezen. 

L6 
We gaan in februari voor de eerste 
keer het parcours verkennen voor 
het fietsexamen… Spannend! 
We hebben met verschillende me-
ters (CO², min-en maxtempera-
tuur, infraroodthermometer, licht-
meter, …) onderzocht of onze 
school energiezuinig is.  
Resultaat: we kunnen er zeker nog 
aan werken. 

L4B 

We hebben allemaal proefjes ge-
daan voor onze WO-lessen: de wer-
king van een verwarming, een lamp-
je laten branden, … 
We hebben kledingstukken ontwor-
pen uit verschillende tijden: oertijd, 
de jaren ‘80, … 

K2 

Na de kerstvakantie leerden we een weekje elke dag over een ander 
boek. Onder andere over Moppereend met een donderwolk boven 
z'n hoofd en Mol die wou weten wie er op zijn kop gepoept had. Wat 
hebben we gelachen!  
Nadien kwam corona weer even piepen in onze klas. Enkele kindjes 
en Juf Margot helaas in quarantaine... Wanneer we dan allemaal 
weer terug mochten komen, genoten we van thema Noord- en Zuid-
pool. We leerden nieuwe winterdieren kennen en ervaarden koud en 
warm met verschillende activiteiten. Hmm lekker, koude en warme 
chocomelk...  



Dinsdag 1 februari  

Woensdag 2 februari L1 + L2 zwemmen  

Lichtmis 

Donderdag 3 februari  

Vrijdag 4 februari L1 + L2 kinderboerderij 

Zaterdag 5 februari  

Zondag 6 februari  

Maandag 7 februari Facultatieve verlofdag!! Iedereen vrij 

Dinsdag 8 februari Start renovatie kleedkamers 

Woensdag 9 februari L1 + L2 zwemmen 

Donderdag 10 februari  

Vrijdag 11 februari  

Zaterdag 12 februari Geanimeerde wandeling ouderraad 

Zondag 13 februari  

Maandag 14 februari Valentijnsdag  

Dinsdag 15 februari L6 leerlingencontact 

Woensdag 16 februari Uniformloze dag 
L1 + L2 zwemmen 

Donderdag 17 februari L6 leerlingencontact  

Vrijdag 18 februari  

Zaterdag 19 februari  

Zondag 20 februari  

Maandag 21 februari                                                            Gekke harendag 

Dinsdag 22 februari                                                       Gekke sokken/schoenendag 

Jogging 

Woensdag 23 februari L1 + L6 oudercontact                         Gekke hoofddekseldag     

11u30  Kijkmoment KS 

Donderdag 24 februari L1 + L6 oudercontact                          Gekke attributendag 

Vrijdag 25 februari CARNAVAL 

Zaterdag 26 februari  

Zondag 27 februari  

Maandag 28 februari  

                      PRETTIGE 
  KROKUSVAKANTIE 


