
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Zeeklassen! 

Onze leerlingen van het vijfde leerjaar zijn vorige 

week op zeeklassen geweest. Ze hebben daar een 

fantastische tijd beleefd en daar hebben ze zeker nog 

wat over te vertellen. We maken de leerlingen van het 

vierde leerjaar alvast een beetje warm met enkele 

leuke herinneringen die de vijfdeklassers graag met 

jullie willen delen: 

- Het bezoek aan de IJzertoren was heel leuk omdat 

het uitzicht van bovenaf heel mooi was. 

- Op woensdagavond gingen we bowlen. De leerlingen 

hebben enorm genoten. Er werden heel wat strikes 

gegooid, maar soms kwam een bowlingbal ook in een 

verkeerde baan terecht…oeps! 

- Het rijden met een gocart was superleuk omdat we 

vrij mochten rondrijden op de dijk. 

- We hebben leuke vriendschapsarmbandjes voor 

elkaar gemaakt. 

- Tijdens de bonte avond was iedereen verkleed. 

- In het Jan Breydelstadion hebben we allerlei ruimtes 

bezocht waar we anders nooit kunnen komen. Zo 

hebben we de vipruimte gezien, de perszaal en de 

spelersbank langs het veld. Een unieke ervaring! 

- Het bezoek aan de twee verschillende militaire 

begraafplaatsen uit WO I. 

- Zeynep lag de eerste dag al in de vijver. Gelukkig kon 

ze er zelf ook mee lachen! 



Naamgedichtjes 

De jongens en meisjes van het vierde leerjaar maakten 

naamgedichtjes met hun eigen naam. 

Bij elke letter schreven ze een woordje dat hen 

typeert. Sommigen kennen zichzelf zéér goed… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veldloop! 

De veldloop was dan wel vorige week, maar toch zijn er 

nog 3 winnaars die we deze week zeker nog willen 

vermelden.  

Een dikke proficiat aan Ilayda Top (1A), Naomi Crispino 

(2B) en Faysel Daoudi (2B).  

Jullie hebben dat schitterend gedaan! 

 



 

Drama in 3 en 4 Tijdens een lesje drama konden 

kinderen uit het 3de en het 4de leerjaar zich helemaal 

laten gaan. De leerlingen vormden groepjes en kregen 

een rol toegewezen. Dat kon de rol van een oma, een 

opa, een mama, een papa of zoon/dochter zijn. De 

leerlingen leefden zich helemaal in hun rol in. Ze 



verzonnen voornamen en familienamen, zochten 

verkleedkleren en stelden zichzelf voor. Kijk maar eens 

naar die leuke familiefoto’s. Herken jij je zoon of 

dochter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talentenland  

In de maand september werkten de leerlingen van het 

lager rond het talent “Samenknap”. Tijdens de eerste 

week brachten ze allemaal een vakantiefoto mee 

waarover ze in de klas mochten vertellen. Het 

talententeam maakte met deze foto een grote collage 

in de vorm van een vliegtuig. Deze werd dinsdag 

ingehuldigd en krijgt voor altijd een plaatsje in de hal. 

In de maand oktober staat het talent “Beweegknap” in 

de kijker.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info 

Kleuter 

Maandag 14 oktober 2019 

- Oudercontact: Alle kleuterklassen  

Lager 

Maandag 7 oktober 2019 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

- Alles met de bal: 3a en 3b 

Dinsdag 8 oktober 2019 

- Fietscontrole. De leerlingen die met de fiets zijn 

kunnen hun fiets laten controleren. 

Woensdag 9 oktober 2019 

- Medisch onderzoek en vaccinaties op school: 1a  

Donderdag 10 oktober 2019 

- Medisch onderzoek in het CLB: 6a  

Vrijdag 11 oktober 2019 

- Medisch onderzoek in het CLB: 6b  

Woensdag 16 oktober 2019 

- 13u30 Voetbal: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar  

Donderdag 17 oktober 2019 

- Medisch onderzoek en vaccinaties op school: 1b 

- Vaccinaties op school: 5de leerjaar 

Vrijdag 18 oktober 2019 

- Medisch onderzoek op school: 4de leerjaar  

Kleuter en lager 

Vrijdag 25 oktober 2019 

- Halloweenwandeling 


