Dinsdag 18 december 2018
- Toneel: 5de en 6de leerjaar
- Dansinitiatie: 1a, 1b en 2
- Koken: 3/4
- Bezoek aan de bieb: 1ste leerjaar
- Bloemschikken: 3a
- Sportmobiel: 4a, 4b, 5a en 6a
Woensdag 19 december 2018
- Schaatsen: 1a, 1b en 2de leerjaar
- Bloemschikken: 4a en 4b
- Trefbal: 3a, 3b,
Donderdag 20 december 2018
- Sportmobiel: 1a, 1b, 2de , 3a, 3b,
- Bezoek Cosmodrome: 5a en 5b
- Trefbal: 4a en 4b
Vrijdag 21 december 2018
- Airtrack: 1a, 1b, 3a
- Capoeira: 5a, 5/6 en 6a
- Workshop Percussie: 2de, 3/4, 4a,
- Frietdag: alle klassen
- Om 15u afsluiting 1ste trimester met een dans.
Kleuter en lager
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en
met zondag 6 januari 2019. Let op: Er wordt enkel
opvang voorzien op woensdag 2 januari, donderdag 3
januari en vrijdag 4 januari 2019. Gelieve voor 17
december in te schrijven bij het opvangteam!

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?
Benieuwd naar de volgende activiteiten ?
Lees dan ...

Editie 14 : donderdag 13 december 2018

Beste ouders,
Het eerste trimester van het schooljaar loopt al op zijn
einde. De kerstvakantie staat al voor de deur. Maar voor
het zover is, staan er volgende week voor de leerlingen van
het lager weer heel wat sporten en andere toffe
activiteiten op het programma.
Vrijdag 21 december worden alle leerlingen getrakteerd op
lekkere frieten en om 15u. sluiten we de week af met een
groepsdans. Jullie zijn dan allemaal welkom om te komen
kijken.
Groeten,
Meester Luc
Bedankje voor de Sint!
De kleuters en hun juffen willen toch nog even de Sint
bedanken want op donderdag 6 december had de Sint ons,
na het snoep en het bezoek van de week ervoor, de
kleuters nog eens verrast met speelgoed om in de klas te
spelen. De kleuters moeten wel super braaf geweest zijn
want ze kregen heel wat nieuw speelgoed: spullen om in de
poppenhoek te spelen, een prachtige boerderij, een
poppenkast, een winkeltje met een kassa, poetsgerief om
de poetsvrouwen te helpen, gekke puzzels, duplo
mannetjes, auto’s, diertjes en nog veel meer…! Pret
verzekerd in de kleuterklassen.

Nieuwjaarsbrieven
In de klassen werken de kinderen nu aan een
adembenemende nieuwjaarsbrief dus hou je tissue
maar al klaar want nieuwe jaar is bijna daar.
Niet vergeten!
* De leerlingen van het 1ste en 2de brengen op woensdag
19 december hun handschoenen mee want ze gaan dan
schaatsen!
* De leerlingen van 1a, 1b 3a gaan op maandag 7 januari
zwemmen en vergeten dan zeker niet hun zwemgerief
mee te brengen!
Info
Kleuter
Woensdag 12 december 2018
- Kleuterproject: 5-jarige kleuters
Donderdag 20 december 2018
- Kijkdag nieuwe instappers
Maandag 7 januari 2019
- Instapdag nieuwe instappers
Lager
Maandag 17 december 2018
- Workshop Percussie: 1a, 1b en 6a
- Airtrack: 2de, 3/4, 4a en 5b
- Koken: 3a
- Workshop STEM: 6a en 6b

Dit is een oplaadbare robot om spelenderwijs te leren
programmeren.
Ze moesten met de hulp van de robot al de ingrediënten
voor de pepernoten verzamelen.
Ze konden het zo goed dat we nu al weten dat de opvolging
van Bill Gates al verzekerd is.
Techniek in de kleuterklas onder het motto jong geleerd is
oud gedaan.
De kerstboom
De geur van gebak heeft plaatsgemaakt voor de geur van
een prachtig dennenbos, want dit jaar kozen de
kleuterjuffen allemaal een echte kerstboom in hun klas.
Met de hulp van juf Ann van de opvang en haar man kon dit.
Ze zorgden immers voor mooie bomen voor de
kleuterklassen!
Dank je wel hiervoor.

De kleuters mochten voor hun klas de mooiste boom
uitkiezen. In het geval van de klas van Juf Rebecca
ging het vooral om de grootste boom.
Met de nodige hilariteit achteraf want de boom viel
steeds om.
De kleuters gingen ook in de buurt van de school op
zoek naar naaldbomen.

Om mooi te kleuren!

Techniek bij de kleuters!
De geur in de gangen van de kleuterschool was heerlijk
de laatste week, want in elke kleuterklas bakten ze
pepernoten of speculaas om daarna lekker te smullen.

De 4- en 5-jarigen leerden een Bee-bot kennen en
ermee werken.

