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Nieuwsbrief februari 2019

Beste ouders
We voelen de lente al in de lucht. Met de zon op ons gezicht is spelen op de speelplaats en in de
speeltuin dubbel zo leuk!
Er wordt door heel wat kinderen druk geoefend voor het free podium tijdens ons carnavalsfeest.
We kijken er naar uit!
1. Nieuwe juffen in de kleuterschool
Juf Femke:
Door ons groeiende leerlingenaantal kunnen wij vanaf maart de eerste kleuterklas volledig
opsplitsen. Juf Christa en juf Femke zullen samen zorgen voor de oudste groep kleutertjes uit de
eerste kleuterklas.
Juf Goele:
Juf Goele blijft verder de tweede kleuterklas onder haar hoede nemen. Juf Birgit is zwanger en
blijft thuis in het kader van moederschapsbescherming. Proficiat juf Birgit!
Juf Sylvie:
In de derde kleuterklas zal juf Sylvie ook tijdens de komende maand verder de interim van juf
Carine op zich nemen.
2. Onze actieve leerlingenraad
Onze leerlingenraad zit niet stil! Ze brengen voorstellen vanuit de klassen samen en werken leuke
activiteiten uit:
Op de laatste dag voor de kerstvakantie organiseerden ze een super leuke pyjamadoorschuifnamiddag in alle klassen. Er werd gedanst, film gekeken, gekookt, geknutseld,….
Tijdens onze wiskundedag zorgden ze voor een originele zoektocht waarbij we moesten schatten
en rekenen.
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3. Wiskundedag in de hele school:
Op 29 januari was onze jaarlijkse wiskundedag. Dit jaar was het thema voor de lagere school
“Meetkunde uit de kunst”. Ook in de kleuterschool was het een heel “wiskundige” dag! Zo leuk is
wiskunde!

4. Wij zijn gek op bewegen!
Onze school zet, waar het kan, in op bewegen. In alle klassen is er aandacht voor bewegend leren
en we organiseren daarenboven extra activiteiten rond bewegen.

5. Talentendagen
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school organiseren wij klasdoorbrekende
talentenworkshops. Op zo’n dag kunnen de kinderen, volgens eigen interesse, deelnemen aan
workshops met verschillende thema’s zoals: techniek en wetenschap, beweging en dans, toneel,
muziek, expressief met taal, natuur,….. Het aanbod van workshops is steeds verschillend.
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6. Er op uit!
Leren doe je niet alleen binnen de muren van het klaslokaal. We trekken er dan ook regelmatig in
onze omgeving op uit.

bezoek secundaire school

in het museum

leerwandeling

toneel met workshop

Op onze website plaatsen wij regelmatig foto’s en tekstjes waarmee u ons schoolleven kan
volgen. Neem zeker af een toe een kijkje!
Zonnige groetjes
Het schoolteam
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