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Iedere woensdag 

FRUITDAG! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

MAART 2014 

Beste Ouders 

Via deze “Nieuwsbrief” willen wij jullie op de hoogte houden van   

allerlei activiteiten en nieuwtjes op onze school. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en komt tot stand door     

medewerking van de kinderen en het personeel. 

Wist je dat… 

Voorwoord 

Bezo
ek onze 

website
  

http
://www.de

EESTE FASE: verhuis kleuterklassen 
In de maand mei start men met de afbraakwerken van de 

kleuterschool. Onze kleuters zullen tijdelijk gehuisvest wor-

den in mooie units op de speelweide van de lagere school. Tij-
dens de paasvakantie worden de klasjes ingericht met behulp 

van de vriendenkring en het personeel. Tot nader bericht 

blijft het onthaal van de kleuters ‘s ochtends doorgaan in de 

huidige speelzaal.  
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Tijdens het VLAJO-project hebben de leerlingen van het 5de leerjaar een ‘trektocht door Europa’ 

gemaakt. Ze hebben telkens in groepjes informatie opgezocht over een Europees land, hier een 

powerpoint voorstelling van gemaakt en voorgesteld aan de klasgroep. Via deze werking hebben 

de leerlingen op een zelfstandige manier van, door en met elkaar geleerd. Dit project werd afge-

sloten met een Italiaanse eetavond voor de ouders. De kinderen hebben samen met kok Geert 

een lekkere minestronesoep, spaghetti en tiramisu gemaakt. Het was een geslaagd project! 

 

Mama’s, papa’s en oma’s in het eerste leerjaar 

 

Vorige week woensdag was het weer een gezellige drukte in het eerste leerjaar!!  

Alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s waren uitgenodigd om samen met hun (klein)kind te komen leren. 

Er werd geoefend op de splitsingen en de bewerkingen tot 10 en we hebben samen een verhaaltje 

geschreven. 

Dankjewel aan alle aanwezige (groot)ouders!!Zowel de kinderen als de juf vonden het zeer leuk!! 

Tot de volgende keer ;-) 
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De klas van het derde leerjaar ging naar de auteurslezing van Rien Broere in de bibliotheek van 
Bocholt. Hij schrijft allerlei spannende en leuke kinderboeken zoals de boeken van ‘Juf en co.’ 

en ‘de Verlegenstraat’.  

Enkele reacties van de kinderen:  

Rien Broere was grappig omdat hij ons  
soms liet verschieten en hij kon goed  
vertellen. (Lowie)   
 
 
Wij vonden het leuk omdat hij grapjes maakte.  
Hij kon spannende verhalen vertellen 
en liet ons soms schrikken !  
(Laetitia en Tamila) 

Rupsje Nooitgenoeg 
 

Van 13 tot en met 19 maart hebben de kindjes van het eerste kleuterklasje gewerkt rond 

het leuke kinderboek “Rupsje Nooitgenoeg”. Dit boekje gaat over een rups die maar niet   

genoeg krijgt van al het lekkers: Zo eet ze heel veel fruit, maar natuurlijk ook een heleboel 

ongezonde dingen. Op het einde van het verhaal verandert de rups in een mooie vlinder!  

De kleinste kleuters hebben de rups geknutseld, de vlinder geverfd en heel veel fruit en 

snoep geteld. Ook tijdens de crea-voormiddag werd er samen met de ouders en/of         

grootouders geknutseld rond dit leuke thema. Er zijn weer mooie creaties tot stand          

gekomen. Dank voor de vele helpende handen! 

Als leuke afsluiting van dit thema hebben de kindjes een lekkere eetbare rups gemaakt! 

Smakelijk!! 
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De leerlingen van het zesde leerjaar hebben tijdens de technieklessen in groepjes een kraan 

moeten ontwerpen en bouwen. De kraan moest de eigenschappen hebben dat deze elektro-

magnetisch was en de paperclip van de ene plaats naar de andere plaats kon overbrengen. Er 

was veel overleg nodig om dit tot een geslaagd einde te brengen.  

 

 

 

DOEDEL de ontdekker in K1 
 

De kindjes van de 1ste  

kleuterklas hebben een hele 
week samen met Doedel de 
ontdekker rond de ontdekdoos 
‘water’ gewerkt. Ze hadden 

heel veel geluk want op de  

eerste dag was het warme  

zonnetje van de partij.            
Zo konden ze lekker buiten   
exploreren en experimenteren 
met water. Ze hebben genoten 
en heel veel over water        

geleerd.  
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      VLAJO-project “GA JE MEE AAN DE SLAG?” eerste leerjaar 

 

Tijdens het VLAJO-project in het eerste leerjaar hebben de kinderen een aantal weken gewerkt 

rond het thema “Beroepen”. 

Ze hebben onder andere een collage gemaakt over beroepen, verschillende beroepen mogen    

uitbeelden, een bezoek gebracht aan de supermarkt, tijdens het hoekenwerk actief kunnen    

kennismaken met verschillende beroepen, … 

Dankjewel aan Patricia, die de kinderen heeft leren ramen wassen én aan de papa van Juf Els, 

die de kinderen heeft leren timmeren!! 

 

 

 

 

VERKEER IN K2 EN K3 
  
De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas werkten een week rond het thema “Verkeer”. 
Ze leerden allerlei verkeersregels en vaardigheden , knutselden mooie verkeersborden en 
leerden een leuk liedje over het verkeer. 
Als afsluiting van deze week mochten de kleuters hun eigen fiets of step mee naar school  
brengen waar ze een verkeersparcours mee moesten volgen.  

Gelukkig was het zonnetje van de partij en 

werd het een leuke fietsnamiddag ! 
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05/04 Anne-Laure Kwaspen L5 

06/04 Nica  Butzelaar L5 

07/04 Senne Godefridi L4 

10/04 meester Joris  

11/04 Jorn Bussche L4 

14/04 Levi Herben K1 

17/04 Cobe Eerlings L1 

17/04 Jé-Julie Kwaspen L2 

19/04 Ellen Vandyck L2 

22/04 Mohammed Boumaaza K3 

01/04 Eben Emael L5 en L6 

02/04 Paasontbijt Kdt en L1 

03/04 Paasontbijt L2-L6 

03/04 Ouderavond op verzoek 

04/04 Spelnamiddag L1 

05/04 

tot  

21/04 

 

Paasvakantie 

25/04 Sportdag L1—L6 

25/04 Sportdag kdt namiddag 

     Jarigen april 

Toeka’s spreuk 
Ik laat horen wie ik ben 

maar altijd met een 

vriendelijke stem! 

AGENDA april 

 

 

 

Op dinsdag 18 maart zijn de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar 

de auteurslezing van Guy Didelez geweest. 

Met open mond en verbazing hebben ze geluisterd naar de spannende 

verhalen over het “Infernaat”. 

De leerlingen waren zeer enthousiast over de voorstelling en ik denk 

dat onze auteur er enkele 

fans bij heeft. 


