Nieuwsbrief
maart 2021
Beste ouder(s),
Net zoals vorig schooljaar eindigde de maand maart helemaal anders dan
verwacht.
Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het maken ben, merk ik hoe stil het in de gangen is.
Dit is niet de sfeer die er hoort te zijn in een lagere school de laatste week voor de
paasvakantie … .
Gelukkig komen de kleuters regelmatig de speelplaats
van de lagere school onveilig maken:

Toch viel er in de maand maart heel wat te beleven en kijken we uit naar april!
Belangrijke data


31 maart:

kleuter: pakketten streekproducten
worden meegegeven
lager:
pakketten streekproducten
worden aan huis geleverd
(tussen 19 en 20 uur)



1 april:

kleuter: tapasplanken worden meegegeven
lager:
streekproducten met tapasplanken worden aan huis
geleverd (tussen 19 en 20 uur)



5 april 18 april :

paasvakantie



19 april:

start studie
groeidoos + lenterapport gaan mee naar huis (lager)



20 april:

plantmaatjes L4 - L5 - L6



22 april:

plantmaatjes L2 - L3
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
De leden van de ouderraad kijken al uit naar moederdag en
vaderdag. Daarom hebben ze een leuke actie bedacht.
Dit mag ik al verklappen:
De mama’s willen ze in de bloemetjes zetten.
Deze bloemen zullen aangekocht kunnen worden
voor 12 euro/stuk.

De papa’s zullen samen met hun zoon / dochter een hippe, bij elkaar passende
pet kunnen dragen.

Dit voor de prijs van 7 euro per pet.

Keuze uit 3 kleuren en
verschillende bedrukkingen:
voor de papa’s:

voor de kinderen:

The original

=>

The remix

Grote meneer

=>

Klein meneertje / Klein mevrouwtje

Team papa

=>

Team papa

# DAD

=>

# KID

Binnenkort meer nieuws hierover … .

Inzamelactie lege batterijen!
Als school verzamelen we al
enkele jaren lege batterijen.
De verzamelde punten kunnen we
als school inruilen voor
waardebonnen.
We kunnen elkaar dus helpen!
Breng jullie lege batterijen voor 30 april mee naar
school. Aan mijn bureau staat een ton. Daarin mogen de
kinderen de lege batterijen deponeren.
Wij kunnen de lege batterijen deze maand inruilen voor
dubbele punten.
Volgende batterijen mogen wij inzamelen
Alvast bedankt!
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SPWeetjes
Op vrijdag 5 maart werd het volgende aspect van ons opvoedingsproject in de kijker
gezet: elkaar een handje helpen, in de klas, op de speelplaats, … . De blauwe strook
van onze regenboog werd ingekleurd en de school kleurde blauw.

Ook het vierde leerjaar behaalde een plaats in de grote
Whizzkidsfinale. Ze slaagden er in om 15 van de 16
vragen binnen het halfuur op te lossen. Zo eindigden ze op
de 12de plaats. Belangrijk om te weten dat er 260 klassen
aan de wedstrijd deelnamen. We zijn heel trots op onze
‘badeendjes’! De vierdeklassers kozen deze naam en
kregen dan ook een passende beloning, proficiat!
Eenmaal het mooi weer is, merk je dat er veel klassen gebruik maken van onze
ruime speelplaats en groene omgeving. Vanwege corona, worden nu nog vaker
activiteiten en turnlessen buiten georganiseerd.

In het zesde leerjaar maakten ze kennis met Canva. Dit is een grafisch
ontwerpplatform dat wordt gebruikt om afbeeldingen, presentaties,
posters, … te maken. Oona stuurde dit ontwerp naar mij door,
haar voorstel voor een nieuw schoollogo. Knap werk!
In het vijfde leerjaar stonden in de maand maart ‘kijkdozen’ centraal. De leerlingen
moesten niet enkel een kijkdoos in elkaar knutselen. Het was veel meer dan dat: in
groepjes moesten ze een thema vastleggen, een verhaal uitschrijven, bijhorende muziek
zoeken, een bewegend element integreren, … .
Dit alles moest klaar zijn tegen het toonmoment van maandag 8 maart.
Een prachtig project
met mooie resultaten:
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Vanwege de berichtgeving van
een mogelijke ’paaspauze’
werd er in alle klassen volop
geknutseld. Prachtige werkjes
gingen mee naar huis:

Vrolijk Pasen!
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