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Kleine en grote 
gelukjes

We vliegen er weer in!
Na een deugddoende vakantie zijn
onze batterijen weer helemaal
opgeladen.   
Graag wil ik jullie toch nog even
danken voor het begrip dat jullie
toonden de voorbije weken, het was
voor de school niet makkelijk om alles
draaiende te houden (zieke
leerkrachten en geen vervangingen). 
 We hebben ons uiterste best gedaan
om jullie en de kinderen zo weinig
mogelijk last te bezorgen.
DANKJEWEL!

Carnaval

Vlak voor de krokusvakantie vierden we met de ganse
school carnaval.

Per leerjaar werd er een prins of prinses carnaval 
verkozen,  er werden spelletjes gespeeld, we liepen
een  echte carnavalsstoet én als kers op de taart
zorgde de ouderraad voor een heerlijke verse wafel. 



Poëzieweek

Techniek

Samen leren

Tijdens de poëzie week vlogen de versjes en
gedichten ons om de oren. Elke klas koos zijn
favoriete gedicht rond het thema "vriendschap" en
stelde dit voor aan de andere klassen. Alle leerlingen
konden een poëzieroute met opdrachten volgen
doorheen onze school.

De kinderen van het 6de leerjaar

maakten hun eigen sfeerlampje...

Boren, schilderen, lamp en

drukknop aansluiten,... Ze deden

het allemaal!

Bloed, zweet en tranen... maar het

resultaat mag er zeker zijn :-)

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben
samengewerkt met het eerste leerjaar. Ze hebben
samen geleerd over de meter en de kilogram. Ze
hebben gesprongen, een touw afgeknipt en bakken
op elkaar gezet om de meter te ervaren. 
Ze hebben ook zandemmers gevuld, boekentassen
en knikkers gewogen om te weten hoeveel een
kilogram weegt. De leerlingen vonden het geweldig
en willen zeker nog eens samenwerken.



Ouderraad
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Attituden

DIkke truiendag
 

 Omdat we het ons aantrekken, die klimaatverandering,
trokken we onze dikke  truien aan op 9 februari. 
Door een kleine inspanning kunnen ook wij
 een verschil maken! 

Elke periode zetten we enkele attituden in de verf.
Tijdens deze periode gaan we in alle klassen 
aan de slag rond 'zelfstandigheid' en 'plannen'.

Het takenbord is hier ideaal voor! Tijdens het
takenbord krijgen de leerlingen opdrachten
voorgeschoteld die ze alleen (of met hulp van de
leerkracht of elkaar) moeten afwerken binnen een
afgesproken tijd. 

Energy challenges

IHet vijfde leerjaar bereidde dikke truiendag
voor. De kinderen gaven een presentatie
over het klimaat  en energiebewustheid in
elke klas van de lagere school. Ze
bedachten ook verschillende spelletjes en
maakten een affiche. Op dikketruiendag
zelf, begeleidden ze de klassen van de
lagere school tijdens leuke spelletjes.
Wat een knap staaltje organisatietalent en
engagement!



Spaghettiavond

De leerlingen van het derde leerjaar zijn
bezig geweest met ICT. Ze maakten een
document aan over hun lievelingsdier. Ze
leerden opslaan en hun document een
naam geven.

BELANGRIJKE DATA

10 maart 

16 maart

23 maart

4 juni:

 

Lokale verlofdag

Lezing Leo Bormans

Kijkdag kleuterschool

Schoolfeest

ICT in het derde

Dank jullie wel voor al jullie bestellingen! 

Zowel de afhaal als het eten ter plaatse was een succes.

Ook een grote dank je wel aan alle helpende handen! 

NIEUWE DATA SCHOOLFEEST

Omwille van de repetities van Wettewa en de opendeurdagen

van de secundaire scholen hebben wij beslist om ons

schoolfeest te verplaatsen naar

ZONDAG 4 JUNI 2023.

Tickets bestellen kan nog!  


