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Beste ouders, 

 
Het schoolleven begint zijn gewone gangetje terug te gaan. Activiteiten van vroeger worden terug opge-

start, onze leerlingen kunnen ook weer buiten de schoolmuren leren. 
Onze leerlingen van het zesde leerjaar fietsten naar Antwerpen en bezochten het Mas, het Felixpakhuis en 
het Red Star Line Museum. 

Onze meisjes en jongens uit L3 zetten hun beste voetbalbeentjes voor op het voetbaltoernooi van onze 
scholengemeenschap en we kunnen ook weer naar het toneel gaan in de theaterzaal van de gemeente. 
Op de planning staan nog heel wat uitstappen: de kinderboerderij, Hidrodoe en uiteraard de zeeklassen. 

Zonder mondmaskers deze keer genieten en leren in de gezonde lucht. 
 
Ook ons schoolfeest gaat traditiegetrouw terug door met optreden, kraampjes en tombola.  

Samen bereiden ouderraad, personeel en leerkrachtenteam deze mooie dag voor. 
We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn op 21 mei. 
Onze ouderraad zet zich ten volle in voor onze school. Voor het schoolfeest zoeken zij nog helpende han-
den.  

Geef jullie binnenkort op om enkele uurtjes te helpen bij de catering, dan wordt het een feest voor ieder-
een! 
 

Ik weet niet of jullie er veel van merken maar net voor de krokusvakantie zijn de verbouwingswerken ach-
ter onze turnzaal begonnen. Daarvoor verhuisden het klasje van juf Anke K4 en het personeelslokaal naar 
blok C waar ook onze eerste graad zit.  

We hopen dat de aannemer op schema blijft zodat we begin juli de klassen en andere lokalen terug kunnen 
verhuizen. 
Twee nieuwe kleedkamers en een nieuwe gang bevinden zich dan achter de turnzaal. Het vroegere perso-

neelslokaal wordt een kleuterklas met eigen berging. We kijken ernaar uit. 
 
Ik wens jullie fijne paasdagen en een zalig paasfeest! 

 
Mevrouw Ann 

 

Kom buiten 
en vreugde zal je deel zijn. 

Los van dag of nacht. 
Ongeacht weer of jaargetij. 

Kom buiten 
en je zintuigen worden 

zintuigen. 
Proef de lucht om je heen. 

Voel de streling van de  

zonnestraal. 
Hoor hoe stilte spreekt. 

Ruik de adem van de aarde. 
Zie hoe alles kleurt. 

Kom buiten 
en vreugde zal je deel zijn. 

Binnen is ook fijn, 
maar buiten… 

 

Peter 



DANK U LIEVE GROOTOUDERS: 
 
Met de opbrengst van het grootouderfeest konden we een deeltje van het nieuwe evenwichtsparcours op de kleu-
terspeelplaats betalen.  
 

 

JARIGEN VAN DE MAAND APRIL: 
K1 : Kobe Claus 
K2 : Nina Dewulf, Louis Everaert, Liam Marnef 
K3 : Simon Schipperen 
K4 : Mabelle Vanleeuwe 
L1 : Manal Koudadi 
L2 : Len De Ketelaere 
L4A : Francisca Akue, John Devil Van den Eynde, Basile Vantorre 
L5 : Othman Koudadi, Jackton Vandenbroucke 
L6 : Lander Hoes, Marcel Rottiers, Mattis Van den Broeck 

 

      SCHOOLFEEST  
      zaterdag 21 mei        
 

We organiseren met ons leerkrachtenteam, onze middagmoeders, klusjesmannen, ouderraad en grootouderraad 
een spetterend schoolfeest live in onze school! 
 
Wij voorzien: een geanimeerde show door kleuters en leerlingen, 
                       een extra optreden van alle leerkrachten en directeur, 
                       lekkere pannenkoeken, hotdogs, hamburgers en ijsjes, 
                       verfrissende drankjes en cocktails, 
                       speelvreugde voor onze kinderen in kraampjes en op springkastelen. 
 
HOU ZATERDAG 21 MEI 2022 VRIJ! 

              

                                                                  SUPERHELDENDAG 

 

Vele kleuters en alle kleuterjuffen waren verkleed 
in superheld of schurk. Hiermee zetten onze leer-
krachten het thema van de jeugdboekenweek 
‘Helden en schurken’ in de kijker.  
Maar niet enkel superman en mega Mindy zijn su-
perheld. Ook verpleegsters, brandweerlui en vele 
andere beroepen en gewone mensen die zich inzet-
ten voor een ander zijn superheld! 



L3 
 
Wat een sportief 
programma; fietsen door de 
wijken van Brasschaat, 
zwemmen (voor sommigen 
zelfs een zwemwedstrijd), 
op de fiets naar de politie 
en zelfs een voetbaltoer-
nooi. Daar speelden de 
leerlingen van het derde in 
kleine ploegjes wedstrijden 
tegen de andere scholen. 
Ze hebben fantastisch ge-
supporterd voor hun klas-
genoten, alsof ze allemaal 
echte helden waren. 

K5 
Onze kleutertjes hebben zich volledig kunnen 
uitleven in het thema ‘Voetbal’, 
er zitten zeker wel wat talentjes 
in de uilenklas. Ook de meisjes 
vonden het leuk. Als afsluiter 
zijn we naar het voetbaltornooi 
gaan kijken van het 3de leerjaar. 
In het thema ‘Kip en ei’ hebben 
we een mooie kip geknutseld en hebben we 
heel veel kunnen smullen van de lekkere ei-
tjes. Nu kijken we met zijn allen uit naar de 
Paasvakantie en het mooie weer! K4 

Samen met juf Lenka werkten we 
in de klas rond het thema ‘Jungle’. De 
poppenhoek werd omgetoverd naar een 
junglehoek, we leerden over allerlei die-
ren zoals de anaconda, de krokodil, … 
Kennen jullie het verschil tussen een lui-

paard en een jachtluipaard? Wij wel ☺ 

K1  
De kinderen van de vosjesklas leerden over het thema 
‘Post’. We maakten een brievenbus en schreven brie-
ven naar elkaar. Ook voor papa was er een leuk pakje!
Tijdens het thema ‘Kip en ei’ zijn wij aan de slag ge-
gaan met heel wat verschillende soorten eie-
ren: welke eieren kan je wel/niet opeten en 
waarom? 

L5 
We hebben allerlei proefjes met ons eigen lichaam 
gedaan! We weten nu alles over onze huid, spijsver-
tering, ademhaling en bloedsomloop.  

We zijn naar het Peerdsbos geweest en leerden rond 
verkeersveiligheid met de fiets. 

K3 
Tijdens het thema ‘Postbode’ 
kregen we brieven aan van Brus-
sel, Leuven en zelfs eentje van 
Oostenrijk. Wow! We leken heel wat 
letters te kennen en we knutselden aan 
een heuse papa-krant voor vaderdag. Nu 
toveren we onze klas om naar het thema 
‘Pasen’. De juf had “echte” stuitereitjes 
bij. Wat was dat even spannend! Maar 

een grappig mopje ☺ 

L1 
 

La vita e bella in het eerste 
leerjaar. Tijdens de lessen 
wo kwam het thema 
‘Smakelijk in Italië’ aan 
bod. We richtten een eigen 
pizzeria in, leerden over de 
weg van graan naar meel 
en maakten vervolgens 
zelf verse pasta. Njammie! 
Verder kennen we alle 
getallen tot 20 en lukt het 
lezen van moeilijke woor-
den steeds beter en beter. 
We hielden zelfs een eer-
ste mini boekbespreking. 

L2 

Wat een leuke maand hebben we 
achter de rug! Samen met juf Hilde 
en juf Els speelden we leuke spelle-
tjes en leerden we elkaars talenten 
beter kennen. Ben jij een bewuste 
beweger, een kansengever of eerder 
een ideeënfontein? We leerden over 
complimenten krijgen en compli-
menten geven. Eén van de mooiste 
complimenten die passeerden was: 
'Jij bent een goede vriend voor mij'. 
Dat is wel erg mooi hé?  In het bos 
gingen we op zoek naar kriebeldier-
tjes, zouden we regenwormen en 
duizendpoten gevonden hebben?  

L4A 
Binnenkort leren we tot 100 000. Dat wordt opnieuw een 
hele uitdaging! Kennen jullie “De verschrikkelijke me-
neer Gom”? Een echte valse schurk! 

De leerlingen van L4A mochten even echte 
brandweermannen en –vrouwen zijn! 

L6 
We zijn op uitstap geweest naar Antwerpen 
met de fiets. De leerlingen hebben zelf uitleg 
gegeven aan elkaar over het havenhuis, het 
MAS, het Willem– en Bonapartedok, het Felix Pakhuis en we 
bezochten het Red Star Line museum. 

L4B 

Binnenkort gaan we experimenteren met water. 
We creëerden een eigen superheld en maakten hier 
een strip rond. 

De leerlingen van L4B mochten even echte brandweermannen
– en vrouwen zijn! 

K2 
We leerden over het thema ‘Restaurant’. We hadden een echt 
restaurantje en frituur in onze klas, deden een ruiks-
pel, maakten croque monsieurs, … We knutselden voor 
onze lieve papa’s twee placemats om gezellig samen te 
eten. Nadien kwam de Ark van Noach aan bod. We bouwden bo-
ten, hadden een speeltafel om het verhaal na te spelen, knutselden 
een regenbuis om de storm na te bootsen en nog veel meer! 



vrijdag 1 april 
14u Paasrun 
10u30 – 11u30 : Theater Aardvork L5 + L6 

zaterdag 2 april Wereld Autisme dag 

zondag 3 april  

maandag 4 april  PAASVAKANTIE 

dinsdag 5 april PAASVAKANTIE 

woensdag 6 april PAASVAKANTIE 

donderdag 7 april PAASVAKANTIE 

vrijdag 8 april PAASVAKANTIE 

zaterdag 9 april  

zondag 10 april 
 
 

maandag 11 april PAASVAKANTIE 

dinsdag 12 april PAASVAKANTIE 

woensdag 13 april PAASVAKANTIE 

donderdag 14 april PAASVAKANTIE 

vrijdag 15 april PAASVAKANTIE 

zaterdag 16 april  

zondag 17 april PASEN 

maandag 18 april PAASMAANDAG 

dinsdag 19 april  

woensdag 20 april 

Uniformloze dag  

Bib 

L3 + L4 zwemmen 

donderdag 21 april 20u00: ouderraad 

vrijdag 22 april 
08u45 – 12u00: Fietsexamen L6 

CLB contactmoment L1 

zaterdag 23 april  

zondag 24 april  

maandag 25 april 
Zeeklassen L6 25 april tem 29 april 

5-jarigen turnen met meester Jonas 

dinsdag 26 april 
Jogging 

Hidrodoe L3 + L4 

woensdag 27 april L3 + L4 zwemmen 

donderdag 28 april 5-jarigen turnen met meester Jonas 

vrijdag 29 april  

zaterdag 30 april  


