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INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

Februari 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 lekker gesmuld hebben op de frietjesdag? 

 We de krokusvakantie ingezet hebben met een spetterend  

 carnavalsfeest? 

 K3 en L1 nog geregeld samenwerken? 

 L5 en L6 al kennisgemaakt hebben met lessen in het secundair 

onderwijs? 

 We op 5 maart groot nieuws te melden hebben? 

Voorwoord 

K3 EN L1 WERKEN SAMEN 

Tijdens een leuke integratieactiviteit  

hebben de leerlingen van juf Emmy en Juf 

Cathy samen geknutseld rond het thema 

“Carnaval”. De resultaten mochten zeker  

gezien worden!! 
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Clusterlessen in De Wingerd. 

 

Op dinsdag 11 februari zijn onze leerlingen 

van het 5de en 6de leerjaar een dag les gaan 

volgen in MS ‘De Wingerd.’ 

Ze hebben hier enkele lessen van Techniek 

en Wetenschap gevolgd. 

 

Tijdens de Technieklessen hebben ze een 

zenuwspiraal gebouwd. Ze hebben er ook  

kennisgemaakt met een aantal nieuwe  

gereedschappen. 

 

Voor de lessen Wetenschap hebben ze  

verschillende proefjes moeten  

uitvoeren i.v.m. drijven en zinken. Ook kwamen er 

enkele moeilijke begrippen zoals 

‘natuurverschijnselen’ en ‘massadichtheid’ aan bod. 

 

 

Het was een heel leerrijke dag! 
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Frans in L2 
 
In het tweede leerjaar krijgen de 

kinderen taalinitiatie Frans. Ze leren 

over de kleuren, liedjes en  

verhaaltjes, het weer… in het Frans. 

Sinds januari zingen we voor de  

jarige ‘Joyeux anniversaire’! We  

hebben zelfs een Frans  

kinderwoordenboek in de klas. De 

kinderen vinden het super leuk! 

Ouders en grootouders in K2 
 

In de tweede kleuterklas zijn de ouders en grootouders van de kinderen een dag naar de klas  
gekomen. Ze hebben zich goed geamuseerd 
met het maken van maskers voor carnaval. 
Er waren opa’s die zich hebben verkleed in 

onze carnavalshoek en dat vonden de  
kinderen super! 

Week van de dozen in K1 
 

In de 1ste kleuterklas hebben de kinderen een hele week met 
dozen gewerkt. Ze deden allerlei leuke wiskundeactiviteiten 
zoals sorteren volgens vorm en van klein naar groot. Heel 
veel  ruimtelijke begrippen (op, in, naast, achter enz.)  
kwamen aan bod. 
Ze hebben ook met de dozen gespeeld. Zo werd een grote 
doos eerst voorgesteld als een huis en daarna als een tunnel. 
Met een balletje mochten ze dozen omverwerpen en met  
schoendozen maakten ze een hele hoge toren. De  
bananendoos werd een poppenkast of een bed. Maar de  
fijnste dozen vonden de kleuters de koekjes –en  
spelletjesdozen! 
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     Jarigen maart 

05/03 Dunya Formuli K2 

05/03 Charlotte Jonckers K1 

06/03 Tibeau Thijs L2 

16/03 Esther Vandewal L5 

17/03 Brecht Blockken L2 

17/03 Imani Neyens L4 

19/03 Morena Neyens L2 

19/03 Juf Ellen  

20/03 Kyara Oyen L3 

22/03 Zoë Brouwers L2 

29/03 Lani De Munck L5 

29/03 Yara Schuermans L1 

30/03 Louise Brandt K2 

31/03 Lamyae El Yazidi L6 

AGENDA maart 

03/03 Mega project film in de klas 

05/03 Auteurslezing L2 

05/03 Herprofilering-happening 

06/03 Theater op school 

10/03 Project afval 

K1+K2+K3+L3+L5   

12/03 Auteurslezing L1 

12/03 Seksuele opvoeding L6 

13/03 Clusterhappening ‘De Win-

gerd’  

13/03 Natuurpunt L3+L4 

17/03 Auteurslezing L4 

17/03 Crea Kdt 

18/03 Pedagogische studiedag 

19/03 Natuurpunt L1+L2 

20/03 Netbal L5 

25/03 L1 met mama in de klas 

26/03 Auteurslezing L3 

27/03 Spelnamiddag L2 

27/03 Fotograaf 

30/03 Auteurslezing K3 

Prins en prinses carnaval in K2 

 

Tijdens carnaval op school waren de kleuters weer 
prachtig verkleed. Ze hebben vol spanning zitten 
wachten op de komst van prins en prinses carnaval. 
Alle kinderen hebben voor de prins en prinses leuke 
dansjes opgevoerd. Nadien kregen ze allemaal een 
zak snoep. 

 

Toeka’s 

spreuk 
Lachen en genieten is 

zo fijn, als we er 
allemaal bij zijn.  


