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Jaarthema:
Kleine en grote gelukjes

Onze geluksdoosjes blijven de weg
vinden naar de klas. We deden
relaxatie- en ademhalingsoefeningen
om rust te vinden in ons hoofd en
lichaam, want een ontspannen
lichaam is een groot gelukje! 

We delen pluimpjes uit en geven
complimenten aan elkaar. 

Voorleesweek

In de lagere school was het vorige week
voorleesweek. 

Alle leerlingen mochten verhuizen naar de
klas van een andere juf of meester. Daar
luisterden ze naar een verhaal over een
geluksvogel. Nadien knutselden ze hun
eigen geluksvogeltje.
                                             Echt een klein gelukje.

geluk is ook een pluimpje geven,
om te zeggen: 'dat doe je goed'.

de ander wordt er vast gelukkig van,
kijk maar naar die glimlach op z'n snoet.



Energy Challenges

Grootoudersfeest

Sponsorloop

Net voor de vakantie liepen onze kinderen
van de lagere school voor het goede doel:
de warmste week. We zamelden met z'n
allen €2000 in. Een warme dankjewel aan
alle gulle sponsors!

In het vijfde leerjaar nemen de leerlingen
deel aan het project 'Energy Challenges'
van GoodPlanet. Elke maand komt de
razende reporter langs om de kinderen
iets bij te leren en warm te maken om
energie te besparen.

Ze leren welke apparaten veelverbruikers
zijn, onderzoeken welke maatregelen de
    school neemt om energie te besparen,
      en hoe zij hierin nog extra verschil
        kunnen maken. Wordt vervolgd...

Wat een groot gelukje! Na al die tijd weer een echt
grootoudersfeest. 

Gezellige drukte, toffe babbels,  leuke dansjes,
enthousiaste kinderen en fiere oma's, opa's, moekes
en vakes. Heerlijk om iedereen zo te zien genieten.



Middagsport

Digitalisering

Veiligheid

De actie 'Helm op, fluo top' loopt van de
herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.
Kinderen die hun fluo en/of helm dragen van en
naar school, krijgen een (digitale) sticker. Er zijn
leuke beloningen te verdienen.

De laptops die vorig jaar werden aangekocht zijn
niet meer weg te denken uit onze klassen.
In het vijfde en zesde leerjaar leren de leerlingen
sinds september typen. Wat zijn ze goed op weg!
Ook in het vierde leerjaar zijn de typlessen gestart.

Ook in de andere klassen wordt er regelmatig
gewerkt met tablets, de Beebot, computers en
laptops.

Al enkele sporten kwamen aan de beurt;
enkele weken geleden werd er een badminton
toernooi georganiseerd, vorige week zaten we
helemaal in de ban van het WK en speelden
onze kinderen tegen elkaar. De finale werd
gespeeld tegen de leerkrachten.

FC Weg-WIJZER FC PRULLENBAK

2 2Na een wervelende
match, eindigde het

2 - 2. 
Enkele juffen misten

hun penalty,
waardoor de

kinderen wonnen!



Ouderraad

En ook nog...

Lezing geluk

We nemen jullie graag mee in ons jaarthema!
Met veel trots kunnen we jullie vertellen dat Leo
Bormans op 16 maart naar Tabloo komt voor een lezing
over geluk. Bormans noemt zichzelf een gelukszoeker
en schreef o.a. de prachtige boekenreeks 'Geluk voor
kinderen'. Noteer de datum alvast in je agenda, meer
info rond inschrijven en kostprijs volgt. 

lllllll

We verzamelen nog steeds inktpatronen en batterijen.
Deze mogen op het secretariaat afgegeven worden.

De volgende kledinginzameling is na de paasvakantie.
-> 17 tot 20 april

Bestel je iets online, bestel dan via de
TROOPER-pagina. Dit kost niets, maar de school 
krijgt een procentje van je bestelling.

Opvang

We merken dat er verwarring is rond de
telling voor de voor- en naschoolse
opvang.

Sinds september 2021 werken we met een
nieuw registratieprogramma dat
gedragen wordt door de ganse
scholengemeenschap KOBarT. Er wordt
€1.10 gerekend per begonnen half uur.

Voorschoolse opvang
7 u 00 - 7 u 30
7 u 30 - 8 u 00
8u 00 - 8 u 30

Naschoolse opvang
15 u 45 - 16 u 15
16 u 15 - 16 u 45
16 u 45 - 17 u 15
17 u 15 - 17 u 45
17 u 45 - 18 u 00

D.w.z. wanneer je je kinderen in
deze blokken afzet er een
eenheid wordt aangerekend.



Ouderraad

Belangrijke data

2 december:

21 december: 

23 december:

 

24 dec - 6 jan:

29 december:

30 januari:

 

10 februari:

16 maart:

Kerstviering

Vrijdag 23 december om 9 u 30

Kersttoneel gebracht door de kinderen van
het derde leerjaar, kerstkoor & vooral veel
gezelligheid.
                                            Iedereen welkom!

De ouderraad draait op volle toeren;
dankzij enkele bereidwillige ouders werd
de nieuwe afsluiting aan de kleuterschool
geplaatst!  
We zamelden weer  voor 1100 euro oude
kleren in .  VOLGENDE INZAMELING 17-20
april '23

Sinterklaasfeest

Oudercontact tweede tot zesde leerjaar

Kerstviering om 9u30

Begin kerstvakantie, les tot 15u30

Kerstvakantie

Winterbar Melda

Pedagogische studiedag, vrijaf voor

de kinderen

Spaghettiavond 

Lezing Leo Bormans


