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Vrije dag – pedagogische studiedag
Woensdag 10 maart is het geen school voor onze kleuters en leerlingen omwille van een pedagogische
studiedag voor de leerkrachten.
Fietsenloods
We merken op dat veel leerlingen van de lagere school hun fiets stallen bij de inkom van de
kleuterschool. Dit is echter niet de bedoeling. De fietsenloods naast de parking is speciaal voor de
leerlingen van de lagere school voorzien. Er mag ook gebruik gemaakt worden van de fietsenstallingen
aan het groot college op het einde van het paadje. Alvast bedankt voor jullie begrip!
Kleuterschool
* Vosjes-, Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week hebben we rond gaatjes en kronkels gewerkt.
We gingen op ontdekking naar gaatjes in onze klas. We experimenteerden met allerlei materialen rond
gaatjes en kronkels en bewogen mee met de nieuwe oefening van Biba en Loeba!
Ook is er nieuw speelgoed voor in de buitenzandbak. Er zijn kranen, bulldozers, structuurwieltjes,
schepjes, emmertjes... waarmee ze volop aan de slag gingen! Al dit nieuwe speelgoed werd
geschonken door de ouderraad. Waarvoor dank!
Volgende week werken we nog verder rond gaatjes en kronkels en wordt er misschien al iets voor de
papa’s geknutseld. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week maandag en dinsdag komt juf Lotte weer stage doen in de
Berenklas. In onze 2 klasjes gaan we werken rond het thema “Ziek zijn”. We leren een beetje meer over
ons lichaam en verzorgen we alle poppen en beren die er in de klas zijn. Op woensdag hoeven we niet
naar onze klas te komen want dat hebben jullie een vrije dag. De juffen mogen dan naar de les. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Onze gebitjes zijn klaar. Met speeldeeg probeerden we een melkgebitje na
te maken en dat was wel leuk! Vooraf bekeken we gipsenvoorbeeldjes want dat maakte het natuurlijk
wat makkelijker. Met de verschillende tandpasta's speelden we een geurenspelletje. Wat vonden we
dat leuk maar eenvoudig was het niet altijd.
Om de jarigen van februari te vieren, aten we popcorn van de winkel. Mmm….
Vanaf volgende week tellen we af naar 19 maart, de dag waarop we Vaderdag vieren en papa in de
bloemetjes zetten. Hoe en wat, dat gaan we met onze kleuters uitzoeken.
Lagere school
* 4de leerjaar: Volgende week nemen we deel aan een project van Kunst In Zicht. Voor 4A gaat dit
door op dinsdagvoormiddag, voor 4B op donderdagvoormiddag. We blijven hiervoor op school.
Agenda
* 9 maart 2021: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de leerjaar & 3de kleuterklas
* 9 maart 2021: Zwemmen 3B en 3A
* 10 maart 2021: Geen school – pedagogische studiedag
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* 16 maart 2021: Zwemmen 3B en 3C
* 18 maart 2021: Kangoeroewedstrijd
* 22 maart 2021: Geen avondstudie – PV
* 23 maart 2021: Zwemmen 3A en 3C
* 24 maart 2021: Vergadering ouderraad online – 20 uur
* 30 maart 2021: Zwemmen 3B en 3C

