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15 februari t.e.m. 21 februari 
krokusvakantie 
 
vrijdag 12 maart 
verkeersdag (fietsvaardigheden) 
 
15 maart – 19 maart 
LS: week van de oudercontacten 
 
dinsdag 16 maart 
L6A: medisch onderzoek  
 
woensdag 17 maart 
pedagogische studiedag 
De kinderen hebben vrijaf! 
 
zondag 21 maart 
lenteontbijt oudercomité 
 
vrijdag 02 april 
rapport periode 3 
 
05 april t.e.m. 18 april 
paasvakantie  

LETTERFEEST! 

Wist je dat de leerlingen van het eerste leerjaar half januari al de te leren letters geleerd hebben?  
Ze hingen de laatste letter op het letterbord bij Zoem.  BRAVO!  Ze hebben nu al de letters geleerd die ze in het 
eerste leerjaar leren.  Wat knap!  Helaas konden we er door corona geen écht letterfeest van maken.  Gelukkig 
kregen onze eersteklassertjes allemaal een leuk filmpje van Zoem thuis toegestuurd.   

 

 
 

BELANGRIJKE BIB-BEZOEKJES 

L1A woensdag 24/02 + woensdag 24/03 + woensdag 24/03 

L2A vrijdag 26/02 + vrijdag 19/03 

L3A dinsdag 23/02 + dinsdag 16/03 

L4A donderdag 25/02 + donderdag 18/03 

L5A vrijdag 26/02 + vrijdag 19/03 

 

 

 

PROFICIAT L1A! 
meester Erik en juf Ilse 

GOTD… G.. O… T… D… Watte? 

In het zesde leerjaar leren de kinderen sinds kort elke week een GOTD. 
Een GOTD is een 'ding van de dag'.  De leerlingen krijgen dan info over 
een persoon, een plaats of een gebeurtenis.  Op donderdag vertrekken 
ze met een raadsel naar huis en overleggen ze met het gezin wat dat 
raadsel zou kunnen zeggen.  Op vrijdag krijgen ze een microlesje over 
het onderwerp waarbij ze informatie en interessante feiten te weten 
komen.  Ze noteren dit in een schriftje.  's Avonds vertellen ze wat ze 
geleerd hebben aan hun huisgenoten.  Leuk toch!? 
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TECHNIEK IN L4A 

In het vierde leerjaar zingen ze niet alleen, maar werd 
er ook rond techniek gewerkt.  Zo maakten ze rond 
het thema elektriciteit een heuse ‘electro’.  Ook 
tandwielen kwamen aan bod.  Na een heleboel 
experimenteren, gingen ze zelf een draaimolen 
ontwerpen en bouwen waarin tandwielen moesten 
zitten.  Proberen, denken, opnieuw proberen,...  En of 
de draaimolen nu werkt of niet, ze hebben er heel 
wat van opgestoken  . 

 
 

PARTNERKLASSEN WERKEN ROND DE TIJD 

De muizenklas en het 2de leerjaar werkten allebei 
rond het thema ‘de tijd’.  Hier gingen ze op een 
digitale manier mee aan de slag.  Via Teams deden ze 
een wedstrijd ‘binnen de minuut’.  Ze kregen allerlei 
opdrachtjes die ze zo goed mogelijk moesten 
uitvoeren binnen 1 minuut.  Enkel opdrachtjes waren: 
een toren bouwen, ballen in een emmer gooien of 
een puzzel maken.  Alle kinderen deden heel 
enthousiast mee.    

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER MAG MEE GESTOEFT WORDEN 

Creatieve muziekjuf Anke van Kunstkuur schreef een lied bij dit prentenboek.  De jongens en meisjes van het 
vierde leerjaar werkten rond dit lied. Het klonk zo mooi dat juf Anke besloot het op te nemen en naar de maker 
van het boek (Ted van Lieshout) op te sturen.  Hij was zo aangenaam verrast dat hij een mail terugstuurde om te 
bedanken en hij besloot het lied bij op zijn facebookpagina over het boek te plaatsen.  Ben je benieuwd hoe al die 
mooie stemmetjes klinken? Ga snel een kijkje nemen … 
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MOOIMAKERTJES VAN DE KONIJNENBERG 
 
Onze lieve beertjes gingen op stap om samen de Konijnenberg proper te maken. 
Papiertjes hier, papiertjes daar, wij rapen alles bij elkaar!   
Dank je wel beertjes om onze konijnenberg opnieuw te laten blinken. 
 

DE EERSTE SNEEUW  

In het weekend van 23 januari konden we 
in Vosselaar genieten van een laagje 
sneeuw.  Na het extra dagje vrij lag er nog 
nét genoeg sneeuw op het kunstgras van 
speelplaats 3 om enkele leuke 
sneeuwballen te maken en ook een grote 
sneeuwman.  De kinderen maakten veel 
plezier.  

  

WE KEEP IT SAFE 

Wist je dat wij ook nog steeds corona-
proof vergaderen?  Iedereen lijkt er 
plezier in te hebben…   

WELKOM LIEVE LINDE 

Op 10 februari werden juf Anne en haar 
man de trotse grootouders van een wolk 
van een kleindochtertje, Linde.  Proficiat!  
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GOED NIEUWS UIT OEGANDA 

Weet je nog dat we rond de kerstperiode een pakket met 
medisch materiaal stuurden naar Oeganda?   

Goed nieuws, onze doos is goed aangekomen bij Nelson! 

Nelson is de verpleger van het dorp. Hij verzorgt ook de 
tanden van de dorpelingen. 

Hij krijgt maar heel weinig hulp van de regering. Met een 
heel klein flesje verdoving moet hij drie maanden verder 
kunnen. Vroeger trok hij wel eens een tand die niet verdoofd 
kon worden.  Gelukkig konden we een postpakket versturen.  
Het was een beetje spannend afwachten of het pakket de 
juiste weg zou afleggen.  We kregen een bericht dat alles 
goed is aangekomen!  

Dank jullie wel allemaal!  

 

APPLAUS VOOR HET OUDERCOMITÉ! 

Onze kinderen kunnen tijdens de speeltijd genieten van extra speelgoedkoffers.  Iedere week krijgen ze een 
andere koffer met speelgoed.  Het is de bedoeling om voor iedere speelplaats een achttal koffers te maken.  
Een deel van de opbrengst van de lichtjesactie werd gebruikt om steps aan te kopen. 

Wat is een school zonder een geweldig oudercomité?  
Dankzij ouders aan de slag hebben de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van deze geweldige 
steps kunnen genieten en kregen onze pingpongtafels een nieuw net.  DANK JE WEL! 
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CARNAVALWANDELING 

Omdat we onze jaarlijkse stoet door corona helaas in het water (of sneeuw) zagen vallen, hebben we een 
carnavalwandeling op en rond de Konijnenberg georganiseerd.  Iedere klasbubbel kan de pijlen volgen met de 
bijhorende opdrachten, bv. doe een polonaise of trek een 'gekke bekken foto'.  En of ze het leuk vonden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 
 


