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april 2022
even terugblikken

onze werking

Tijdens de maand maart was het jeugdboekenmaand. Bij onze
kleuters kwamen ouders voorlezen in de klas. Daarna maakten de
kinderen een passende tekening bij het verhaal. Ouders mochten ook
mee naar de bib.
In de lagere school maakten ze een leesslinger waarop elke leerling
zijn lievelingsboek kon voorstellen.
Er werden helden- en schurkenverhalen voorgelezen tijdens de
middagspeeltijd en er was een raadspel waarbij handpoppen een
stukje uit een boek voorlazen.

Thema ‘kip en ei’ in de peuterklas. Het
begon met een waarneming van de kippen.
Daarna werden de eitjes bestudeerd om ze
vervolgens klaar te maken op verschillende
manieren. Onze jongste kleuters gingen zelf
aan de slag en daarna kon er natuurlijk
geproefd worden.

Tijdens het thema boerderij gingen de kleuters van K2 en K3 gingen
op uitstap naar het Rivierenhof. Onder een stralende zon genoten ze
van de dieren en konden er naar hartenlust ravotten.

Even terugblikken
Na een schooljaar lang voorbereiden was het
eindelijk zo ver. We speelden 3
voorstellingen van onze musical ‘Jungle
beat’. Bedankt aan al onze kinderen voor
hun geweldige inzet. Ook aan al de mensen
die ons gesteund en geholpen hebben. Dit is
weer iets om nooit te vergeten.

Woensdag voor de paasvakantie konden de leerlingen genieten van
een heerlijk gezond lenteontbijt. mogen genieten. Het was een
gezellige ochtend, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.
Dankjewel aan de helpende mama’s.
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Nieuws van de leerlingenraad

Bedankje
Een filiaal van Mediamarkt stopt ermee en schonk zijn meubilair
aan onze school. We zijn heel blij met de bureaus, kasten,
vergadertafels, stoelen en lockers in nieuwstaat. Dit allemaal
dankzij de papa van Robbie. Dikke dankjewel hiervoor!

De leerlingen van de leerlingenraad wilden
graag een leuke activiteit organiseren voor
hun medeleerlingen. Na erover te
brainstormen kozen ze ervoor om de laatste
vrijdag voor de vakantie tijdens de
middagpauze hotdogs te voorzien voor de
leerlingen van de lagere school. Onder leiding
van juf Eline brachten ze alles zelf tot een
goed einde. Er werd gesmuld die middag!

Praktische informatie

Extra
Na de paasvakantie verwelkomen we enkele nieuwe peuters in het
instapklasje : Jef, Alixe, Norre en Elize. We wensen jullie een fijne
schooltijd toe.

Het kamperen op school voor de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zal
doorgaan op woensdag 29 juni ’22.

Enkele weken geleden startten 2 nichtjes van Anna-Maria (L6) op onze
school. Zij komen uit Oekraïne. Yulya in L3 en Valya in L5.
Vermits juf Ann gedurende langere tijd afwezig is zijn we op zoek gegaan
naar een juf voor de peuterklas. Juf Afke zal voltijds voor de peuters zorgen,
op maandag en dinsdag ondersteund door juf Kristine.
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