Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Muziekknap
Maandagnamiddag hebben de kinderen samen het
talent muziekknap afgesloten. Gedurende één maand
hebben de kinderen regelmatig in hun klas gezongen.
Alle kinderen van de lagere school hadden een
muziekbundel, met leuke liedjes gekregen. Om dit
talent af te sluiten hebben we een groot zangmoment
georganiseerd. Er was dadelijk veel sfeer in de
Broederkring. De kinderen, juffen en meesters hebben
keihard meegezongen en af en toe kwam er ook een
polonaise door de zaal.
Tijdens deze leuke zangstonde kwamen de kinderen te
weten wat het volgende talent ging zijn: Rekenknap!
Elke klas mocht een houten lepel (met klasnummer)
kiezen. Voor deze klas gaan de kinderen iets lekkers
klaarmaken. Spannend ....Nu gaan we correct moeten
wegen, meten... om een lekker gerechtje of hapje klaar
te maken.
Jeugdboekenweek

Deze maand is de jeugdboekenweek weer van start
gegaan.
Het thema is dit jaar :Kunst. De kinderen van het
vierde leerjaar maken elke week kennis met een
bekende en minder bekende kunstenaar. Telkens
proberen ze zelf ook iets creatief te maken in de stijl
van de kunstenaars.
Omdat lezen zo belangrijk is, proberen we dagelijks
een momentje te vinden om even weg te dromen met
een boek. De kinderen zoeken een plekje in de klas om
een kwartiertje te lezen in een zelfgekozen boek. Tot
nu toe vinden ze dat heel leuk en ook rustgevend.
Maandpunt
Elke maand komt de directie
een maandpunt in de klas
toelichten. Met volgende zin
“Na een plas of wat je doet,
handen wassen doe dat goed!”
worden de leerlingen van het
lager nog eens op het belang van handen wassen na een
toiletbezoek gewezen. Met het coronavirus zeker een
belangrijk maandpunt!
Het maandpunt bij de kleuters bij de kleuter luidt:
“Samen spelen, zij aan zij. Samen delen hoort daar bij!”

Info
Kleuter
Vrijdag 20 maart 2020
- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en
3-jarige kleuters (is uitgesteld)
Maandag 23 maart 2020
- Oudercontact 5-jarige kleuters (is uitgesteld tot
na de paasvakantie)
Dinsdag 24 maart 2020
- Toneel k4, k4/5 en k5
Lager
Maandag 16 maart 2020
- Zwemmen 1a, 1b en 3a
- Bibster-spel in de bieb: 4a
Dinsdag 17 maart 2020
- Bibster-spel in de bieb: 3/4
Maandag 30 maart 2020
- Oudercontact lager (is uitgesteld tot na de
paasvakantie)
Dinsdag 31 maart 2020
- Oudercontact lager (is uitgesteld tot na de
paasvakantie)
Kleuter en lager
Woensdag 18 maart 2020
- Vrije dag. Er wordt opvang voorzien. Gelieve je
kind voor vrijdag 13 maart in te schrijven bij de
opvangjuffen!

