
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Carnaval  

De kleuters kijken er naar uit om nu vrijdag 21 februari carnaval 

te vieren. Ook wij zijn erg benieuwd naar de gekke en coole 

kostuums die we dan zullen zien. 

Naar jaarlijkse traditie spelen de juffen dan  

toneel in de kleutereetzaal en dansen ze voor de kleuters! 

 

Leesouders gezocht 

Vind je het ook zo belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen? 

Kan je je vrij maken op donderdagnamiddag? Word dan 

leesouder van het 2e en 3e leerjaar. Wij zijn nog opzoek naar jou! 

 

Lezen op school 

Maandag zijn de leerlingen van het lager begonnen met iedere 

dag een kwartier te lezen. Hier volgen enkele meningen van de 

leerlingen: 

-  Ik vind het heel leuk dat we lezen in de klas en het is heel 

rustgevend. Ook de leerkrachten lezen en dat vind ik heel goed. 

Ik denk wel dat het goed is dat we dat dagelijks doen in de klas, 

want anders denk ik niet dat er veel kinderen zouden lezen. 

- Ik vind het niet zo leuk, omdat ik niet van lezen hou. Maar ik 

denk wel dat ik het na een tijdje iets leuker zal vinden. Ik snap 

ook waarom de  leerkrachten dat doen: omdat we tegenwoordig 

niet zo veel lezen. 

 

Papegaaien bij de kleuters! 

Er zijn 2 papegaaien in de klassen van juf Gina en juf Katen op 

bezoek geweest. 

De papegaaien heten Chip en Wip. 

De kleuters vonden het heel leuk. Ze hebben de papegaaien laten 

vliegen en ze gaven kusjes aan het baasje. Ze vonden de 



papegaaien mooi. De vogels hadden wit rond hun ogen. De 

kleuters mochten er wel niet aan komen. Als je te dichtbij kwam 

dan werden de papegaaien boos en dan werd het wit roze. 

Janne en Veronika  

Bezoeken aan de middelbare scholen 

Het 6e leerjaar is op bezoek gegaan in het Lucernacollege. We 

hebben er leuke dingen gedaan zoals: een lesje Engels, Latijn, 

natuurwetenschappen, enz… Het is een grote school met 

vriendelijke leerkrachten en leerlingen. We hebben ook 

leerlingen gezien die hier op school hebben gezeten zoals Anissa, 

Nihal, Farah, Ilhame… 

 

We zijn ook naar het SFC (Sint-Franciscuscollege) geweest. Hun 

leerlingen hebben met een theater ons uitleg gegeven over de 

school. We hebben ook een rondleiding gekregen. Na de 

rondleiding kregen we een koekje en een drankje. Daarna gaf een 

leerkracht ons uitleg over de richtingen die we daar konden 

volgen. Toen ze klaar was mochten we kiezen of we mee volgden 

met een lesje Latijn of een lesje Nederlands. Toen de ‘les’ 

voorbij was kregen we nog een stuk pizza en daarna was het tijd 

om terug te gaan naar onze school. 

                 
We werden ook leuk ontvangen door één van de leerkrachten van 

Don Bosco Helchteren. 

We kwamen binnen en kregen een filmpje te zien over de school, 

de richtingen die ze aanbieden en welk materiaal ze gebruiken. 

Alle leerlingen werden opgedeeld in groepjes. We moesten als 

opdracht bruggen bouwen. Eerst moesten we een stevige brug 

bouwen en dan een brug met maar vijf onderdelen. Tot slot een 

realistische brug. Alles was vastgemaakt met splitpennen. 
Als beloning kregen we een diploma en een pen. 



Info 

Kleuter 

Vrijdag 21 februari 2020 

- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en 

3-jarige kleuters   

Maandag 2 maart 2020 

- Instapdag nieuwe instappers 

Lager 

Vrijdag 21 februari 2020 

- Bezoek Inspirocollege 6de leerjaar   

Maandag 2 maart 2020 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Woensdag 4 maart 2020 

- 13u30 Basket 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 5 maart 2020 

- Bieb: 2a, 2b, 3a en 3/4 

Maandag 9 maart 2020 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Krokusvakantie van maandag 24 februari tot en met 

vrijdag 28 februari maart 2020 

- Er wordt opvang voorzien voor de ingeschreven 

leerlingen. 

Woensdag 18 maart 2020 

- Vrije dag. Er wordt opvang voorzien. Gelieve je 

kind voor vrijdag 13 maart in te schrijven bij de 

opvangjuffen! 


