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Beste ouders, 
 
Vlaggetjes, linten, ballonnen, zon, muziek, vrolijke gezichten, verfrissende drankjes, heerlijke 
snacks, spelletjes, springkastelen, dansende kinderen, volle speelplaats, enthousiaste ouders en 
grootouders, sfeer, FESTIVAL! 
Wat hebben we genoten van ons schoolfeest! Wat hebben we genoten van jullie aanwezigheid in 
onze school! 
 
De verbouwing in onze sportinfrastructuur schiet goed op. De aannemer beloofde dat de werken 
half juni zullen voltooid zijn. Enkel de ramen komen pas tegen het bouwverlof. En dan in september 
heeft onze kleuterschool een nieuwe condensatieketel en liggen er twee nieuwe kleedkamers naast 
een vernieuwde gang. 
Volgend schooljaar sparen we voor de inrichting van deze kleedkamers en de aankoop van nieuw 
turnmateriaal. Onze turnleerkrachten meester Jonas en juf Inge zijn alvast heel enthousiast! 
 
Mei en juni kunnen niet meer stuk! 
Nog sportdagen en schoolreizen liggen er in het verschiet. Nog boeiende lessen en activiteiten voor 
klein en groot. Onze leerkrachten geven het beste van zichzelf in de deze laatste schoolmaand. 
En ook onze oudere leerlingen tonen wat ze kennen en kunnen in de toetsperiode. 
Ik wens iedereen veel succes! 
 
Mevrouw Ann 

Dankbaarheid is niet alleen een 
gevoel, het is ook een levenshou-

ding waar we bewust voor kunnen 
kiezen. Het vraagt van ons dat we 

elk moment, elke gelegenheid, 
alles wat we tegenkomen als ge-

schenk aanvaarden en niet als 
vanzelfsprekend beschouwen; 
kleine en grote dingen, mooie 

momenten en moeilijke tijden. Dit 
is niet altijd gemakkelijk, maar je 

kunt het oefenen. Iedere keer dat 
we hierin slagen, vergroot dit 

onze levensvreugde. Kleine daden 
van dankbaarheid doen ons goed 

en betekenen veel voor de mensen 
om ons heen en hebben een posi-
tieve invloed op onze omgeving. 

 
David Steindl-Rast TED-talk met 
Nederlandse 



JARIGEN VAN DE MAAND JUNI: 
K1 : Arya Deblaere 
K2 : Lincoln Huybrechts 
K4 : Mason Jonckheere 
K5     : Noah Van Peteghem 
L1 : Imraan Er-rafiy 
L2 : Wayne Kila 
L3 : / 
L4A : Aiden Nabarro 
L4B : / 
L5 : Gabrielle Ngeleza Kiakenya, Leontine Ros, Nart Yossef 
L6     : Wannes Jagers, Aranka Janssens 

#pierewierewit?  
Kom jij ook langs voor jouw verloren voorwerp? 

 
Op woensdag 29 en donderdag 30 juni worden alle verloren voorwerpen uitgestald. Kom gerust in tussentijd al eens langs 
om te kijken of er geen kledingstuk, een brooddoos of een koekendoosje van uw kind bij ligt.  

 

Leren rekenen in L1 
 

De brug leren in ons eerste leerjaar gebeurt zeer actief.  Conducteur Claire telt de kinderen die mogen instappen in de trein. 
In het volgende station stappen er nog kinderen in. Nu zijn het er meer dan tien! Juf Anke schrijft de brugoefening op een 
blad.  

Jump-in 30 mei 2022 
 

Binnen onze scholengemeenschap Mater-Dei vond er op 30 mei een Jump-in plaats. In het Park van Brasschaat stonden er 
maar liefst 10 springkastelen opgesteld, waarop de kinderen zich naar hartenlust konden uitleven! Ook hiervan een dolle 
impressie: 



L3 
 

Tijdens het schoolfeest gooiden 
we onze voeten helemaal los op 
het podium. Wat een prachtige 
dansers waren jullie! Er werden 
super quizvragen gemaakt voor 
onze grote ridder– en heksen-
quiz. Binnenkort leren we alles 
over de moestuin. 

K5 
Wist je dat...we een schitterend 
optreden hebben gegeven op 
ons schoolfeest? Het was een 
geweldige uitgave met heel de 
school.  
Wist je dat… we rond het the-
ma “Scheppingsverhaal” heb-
ben gewerkt? Elke dag werd 
een stukje van het verhaal aan-
gebracht en groeiden we in de 
verbondenheid met de natuur, 
de mensen en de dieren naar 
elkaar toe.  
Wist je dat… we een mooi 
scheppingsboek gemaakt heb-
ben met de natuurelementen? 

K4 
Samen met stagiaire Juf Lenka 
Werkten we rond het thema 
“Brandweer”. Er kwam zelfs 
een echte brandweerman op 
bezoek in onze klas. Dat von-
den we super cool! 

K1 - K2 
De vosjesklas en de konijntjesklas leerden 
over  het thema “Kunst” in de klas. De kin-
deren maakten verschillende kunstwerken 
in heel wat technieken. We sloten het the-
ma af met een tentoonstelling waar heel de 
kleuterschool naar kon gaan kijken! 

L5 
Wat hebben we genoten 
van de sportdag! We 
hebben onze angsten 
overwonnen op het hoog-
teparcours en we hielden 
een watergevecht op on-
ze waterfiets. 

K3 
We werken aan thema “Superhelden”. We 
ontdekken onze krachten en zetten onze 
talenten in de kijker. Wat hebben we kun-
nen stralen tijdens ons optreden. Een hele 
trotse juf hier. Wat was dat een super ge-
slaagd schoolfeest! 

            L1 

En we rijden naar… Onze conducteur is... 
Dit klonk de voorbije weken meermaals 
door de klas van het eerste. Om de moeilij-
ke brugoefeningen goed te begrijpen, 
bouwden we een echte trein met 2 wagons 
van 10, de conducteur besliste hoeveel 
kinderen er mochten meerijden. En achter-
af vlogen we met Google Maps naar de 
juiste bestemming. Onze moestuin doet 
het ook heel goed. We hebben al gesmuld 
van de eerste aardbeitjes en maakten li-
monade van de munt en citroenmelisse. 
Ondertussen komen ook de eerste kersto-
maatjes piepen. En Hup en Aap? Dat blij-
ven onze beste vrienden. Samen lezen we 
al heel wat moeilijke woorden.   

L2 

♫ Kom wat dichterbij ♫ We 
oefenden heel wat voor ons 
dansje op het schoolfeest. 
Zagen jullie onze mooie re-
genbogen? We oefenen heel 
hard om het tempo van onze 
tafels op te drijven. Zou het 
ons lukken en ons tafeldiplo-
ma halen? 

L4A 
We hebben veel geoefend voor ons optreden tijdens 
het schoolfeest en het zag er fantastisch uit. Binnen-
kort gaan we naar het Suske en Wiske-
Kindermuseum. Dat wordt een toffe uitstap. 

L6 
De zeeklassen waren echt fantastisch! We hebben 
heel hard genoten van de zee, de groep, de zon en de 
leuke activiteiten. We hebben het MEGA-project (d.i. 
een project in samenwerking met de politie over 
drugs, gevaren van het internet en sociale media) af-
gesloten met een MEGA-fuif. We konden ons uitleven 
in jeugdhuis Hob Nob. 

L4B 
We hebben lekkere wafels gegeten en afscheid geno-
men van Juf Lina. Wat een toffe juf was dat! We zijn 
blij dat juf Anneke terug is. 



woensdag 1 juni Zwemmen L3+L4 

donderdag 2 juni  

vrijdag 3 juni  

zaterdag 4 juni  

zondag 5 juni PINKSTEREN 

maandag 6 juni PINKSTERMAANDAG 

dinsdag 7 juni  

woensdag 8 juni Zwemmen L3+L4 

donderdag 9 juni  

vrijdag 10 juni  

zaterdag 11 juni  

zondag 12 juni  

maandag 13 juni  

dinsdag 14 juni Suske en Wiske-Kindermuseum (L4A) 

woensdag 15 juni 
Uniformloze 
Bib: boeken binnenbrengen 

donderdag 16 juni  

vrijdag 17 juni 
Afscheid + receptie oudste kleuters.  
5-jarigen naar 1ste leerjaar (VM) 

zaterdag 18 juni  

zondag 19 juni  

maandag 20 juni  

dinsdag 21 juni  

woensdag 22 juni 
Kijkmoment KS 
Zwemmen L3+L4 

donderdag 23 juni Schoolreis KS: Speelboerderij “Den scherpenberg” in Rucphen  

vrijdag   24 juni  

zaterdag 25 juni  

zondag 26 juni  

maandag 27 juni 
Picknick L1+L6  
Picknick L3+L4 

dinsdag 28 juni 
Schoolreis LS: Waterspeelpark Splesj 
Sportdag KS 

woensdag 29 juni 
Slotviering LS en 5-jarigen met afscheid L6 
Ouderreceptie L6 (19u) 

donderdag 30 juni Laatste schooldag halve klasdag met lessen tot 12u 

  


