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INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

JANUARI 2015 

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. De directeur. 

 
Wist je dat… 
• We allemaal genoten hebben van een deugddoende  

 Kerstvakantie? 
• Juf Ellen een zoontje heeft gekregen met de naam Tijn? 

• Juf Lynne de nieuwe juf in het 3de leerjaar is? 

• Juf Michelle de nieuwe zorgjuf en juf in het 5de leerjaar is? 

• L5 en L6 weten hoe ze echte oorlogswafels moeten bakken? 

• We de krokusvakantie ook dit jaar weer gaan inzetten met een 

heus carnavalsfeest? 

Voorwoord 

Studio 100-project 
Van 8 tot en met 14 januari hebben de kindjes van de eerste 

kleuterklas gewerkt rond het thema “Studio 100”. 
 

Onze kleinste kleuters hebben genoten van de vele  
verhaaltjes van Bumba en Plop. Ook deden ze  

dolenthousiast mee met de Plopdans en de Stopdans van 
Bumba. Ze telden de vele vrienden van Plop en wisten  

welke kabouter verdwenen was. Natuurlijk werd er ook volop 
gekleurd aan de tekeningen en mocht iedereen een mooi 

Bumbahoedje maken. 
 

Het was weer een leuke en leerrijke week! 
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De smaak van de oorlog L5-L6 
 

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn op uitstap geweest naar "de smaak 

van de oorlog". We zijn gestart met een tentoonstelling rond de Eerste Wereldoorlog. 

Zo kwamen we meer te weten over het leven, de voeding… tijdens deze tijden. Daarna 

zijn we aan de slag gegaan met oorlogsingrediënten en hebben we echte oorlogswafels 

gebakken. Natuurlijk hebben we er ook van mogen smullen. 

 

FLONFLON IN HET EERSTE LEER-

JAAR 

 

Tijdens de  
lessen taalinitiatie 

“Frans” in het  

eerste leerjaar 

hebben de kinderen  

kennis gemaakt met  

Flonflon, le mouton!! Samen met Flonflon zingen 

ze liedjes in het Frans, leren ze de kleuren, het 
weerbericht,… 

 

 

Kortom, ze 

beleven  

plezier aan de 

kennismaking 

met de Fran-
se taal…  

“Bonjour, au 

revoir, bon 

appetit, à demain,…” wordt dan ook al vlot  

gebruikt in het eerste leerjaar!! 

 

 

 

 

 

 
Ook in het vierde leerjaar, en andere 
klassen leren we vanaf januari Frans.                             
Met ‘onze’ Cloclo (= handpop) en zijn 
vriendjes Sandrine en Arthur hebben we 
al leren tellen tot 10 en geleerd over 
‘une planète orange’.  Dat was super!  
De juf las dan samen met Cloclo een 
verhaal half in het Frans en half in het 
Nederlands. De woordjes hangen nu 
achteraan op een bord met prenten.  Op 
het einde van de les hebben we ook een 

liedje geleerd dat heet: Là-haut. 

Imani 
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Middenschool ‘De Wingerd’ geeft 
Franse les 

 

Op woensdag 14 januari is juf Wendy van  
Middenschool ‘De Wingerd’ lesjes Frans komen 
geven aan de leerlingen van het 5de en 6de  

leerjaar. 

Ze hebben die dag gewerkt rond het thema “ En 
route”. Het is de bedoeling dat de leerlingen na 
deze lessenreeks op een eenvoudige manier de 
weg kunnen vragen en uitleggen. Ook is het  
belangrijk dat de leerlingen de Franse begrippen 

en woorden 
hier rond  
begrijpen en 
ermee  
kunnen  

werken. 

 

 

 

Natuurpunt  

 
Een mevrouw van natuurpunt is naar onze school  
gekomen.  Zij heeft met ons spelletjes gespeeld, maar  
tijdens het spelen, hebben wij ook geleerd.  Zo liet ze ons 
zien hoe de natuur er vroeger uitzag en nu.  Ze wist ook te 
vertellen dat er vroeger geen luchtvervuiling was en nu 
wel.  Ik wil helpen om de natuur te herstellen en de lucht 
minder te vervuilen. Binnenkort mogen we met L3 en L4 
een dagje in het bos gaan helpen.  Die mevrouw van  

Natuurpunt gaat er die dag ook bij zijn.  Ik kijk ernaar uit. 

Tamila 

Trefbaltornooi L3 en L4 
 
Een paar weken geleden hebben de leerlingen van L3 en 
L4 op vrijdag meegedaan aan het trefbaltornooi.  Iedereen 

had supporters meegenomen 
in de vorm van knuffels. L4 
kreeg de zesde plaats en L3 
was negende geworden. We  
hebben goed ons best gedaan. 
Meedoen is belangrijker dan 
winnen, want we hebben een 
leuke namiddag gehad. En juf 
Katrien is komen supporteren 

waardoor het allemaal nog beter ging.  

Bakkers in K3 
 
In de week van 19 
januari werkten 
de kinderen van 
de derde  
kleuterklas rond 
het thema 
“bakker”. 
De kleuters  
leerden de  
chronologische 
volgorde van 
graan tot brood, 
speelden de hele 
week in onze  
bakkershoek “De coole bakker” en 
maakten allerlei lekkernijen met het 
zelfgemaakte speeldeeg. 

Ter afsluiting hebben we op vrijdag zelf 

cakejes  gebakken. Ze smaakten  

overheerlijk! 

klassen leren we vanaf januari Frans.                              
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     Jarigen februari 

03/02 Ayoub Lahnachi K3 

03/02 Youness Lahnachi K3 

07/02 Boas Kers L1 

07/02  Patricia  

08/02 Mirthe Weltjens K2 

08/02  Anita  

11/02 Anita Krasnici L3 

13/02 Dina Van de Velde K3 

15/02 Mathias Vandyck L1 

18/02 Pieter Jaeken L2 

19/02 Morany Jaenen L2 

19/02 Vanessa Jonckers L4 

14/02 Lorenzo Reynders L6 

19/02 Nikki  Nuijten L1 

19/02  Marleen  

21/02 Tamila Gadamauri L4 

23/02 Elise Bollen L3 

23/02 Juf Sandra  

26/02 Hajar Lahnachi L3 

01/02 Juf Daisy  

AGENDA februari 

06/02 Toeka op school 

10/02 Crea kleuters 

12/02 MEGA project L6 

13/02 CARNAVAL OP SCHOOL 

13/02 15.05 uur start  

KROKUSVAKANTIE 

24/02 Integratiedag voor L6 i.s.m. 

De Wingerd  

25/02 Met mama in de klas L2 

10/02 Clusterles i.s.m. De Wingerd 

L5 + L6 Wetenschap en 

techniek  

24/02 Rollebolle K2 + K3 

27/02 L5 + L6 Kindergemeenteraad 

27/02 Wedstrijd Junior Journalist 

2015 voor L6  

Toeka’s spreuk 
Een goed woordje voor  

elkaar, is dat geen goed 

gebaar! 

 

 

Tijdens een rekenles leerden de kinderen van L2 

wat 'spiegelen' betekent. Eerst mochten ze per 

twee oefenen, 1 kindje speelde dan de spiegel. 

Daarna hebben ze met een echt spiegeltje figuren 

in het werkboekje gespiegeld. 


