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Gebruik van koekendoosje
Samen dragen wij op school zorg voor het leefmilieu. Een van de afspraken is het gebruik van een
koekendoosje. Kinderen brengen geen voorverpakt tussendoortje mee naar school, maar wel een
gezond tussendoortje in een koekendoosje. Zo vermijden wij zwerfvuil op onze speelplaats en houden
we de speelomgeving netjes en vrij van afval.
Gsm-inzamelactie
Maandag 15 maart start de gsm-inzamelactie bij ons op school. Deze actie loopt tot 29 maart 2021.
Oude gsm-toestellen mogen in de inzamelbox gedeponeerd worden. Deze box staat in de inkomhal
van onze school. Als we voldoende toestellen inzamelen kunnen we deze omruilen voor digitaal
materiaal op onze school. Jullie doen toch mee?
Kleuterschool
* Vosjes- & Eendjesklas: We zijn deze week nog verder aan de slag gegaan met het thema “Gaatjes en
kronkels”. We ontdekten wat we hier allemaal mee konden doen en genoten van het aanbod in de
klas. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de Vaderdagcadeaus. Deze beginnen al wat vorm te
krijgen, spannend…  Volgende week werken we rond het thema “Pasen”.
* Egeltjes- en Nijntjesklas: Denken jullie er nog aan om een foto van papa mee te brengen op A4papier of door te mailen naar de klasjuf? Bedankt!
We zijn deze week nog verder aan de slag gegaan met het thema “Gaatjes en kronkels”. We ontdekten
wat we hier allemaal mee konden doen en genoten van het aanbod in de klas. Daarnaast zijn we aan de
slag gegaan met de Vaderdagcadeaus. Deze beginnen al wat vorm te krijgen, spannend…  Volgende
week werken we rond het thema “Pasen”.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij verder rond het thema “Ziek zijn”. Arme Loeloe,
onze klaspop is ziek en moet verzorgd worden. We leren hoe je goed voor iemand kan zorgen en we
oefenen dit met ons Loeloe. We gaan bekijken wat er allemaal in een dokterskoffertje zit, wat een
dokter allemaal doet en hoe je een verband aan moet brengen... We bouwen een apotheek en
dokterspraktijk in onze klas. Hier kunnen we ons helemaal uitleven in het rollenspel.
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat hebben we weer hard gewerkt. Onze cadeautjes voor papa zijn bijna
klaar, volgende week werken we ze verder af. We maakten ook al een vroege lentewandeling, want de
blaadjes beginnen stilaan uit hun knopjes te komen. Nu het vasten is, tellen we met een kalender af
naar Pasen en zie je in onze klassen ook al enkele paasversieringen verschijnen. Hiermee gaan we
volgende week verder.
Lagere school
* 5de leerjaar: Wij zijn in de klas volop aan het leren hoe we ons op een veilige manier als fietser in het
verkeer moeten verplaatsen. Daarbij komt heel wat kijken: welke verkeersregels gelden, wat betekenen
al die verkeersborden, wie heeft wanneer voorrang... en nog zoveel meer. In de klas gebruiken we
daarvoor onze verkeersmap, de verkeersbundel en de lessen en filmpjes op het digibord en op de
padlet. Samen met jullie ouders kunnen jullie die leerstof omzetten in de praktijk in jullie eigen
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woonomgeving. Dit is de tip van de leerkrachten: fiets tijdens de paasvakantie samen met je ouders in
de straten in jouw buurt. Bespreek onderweg samen welke verkeersborden jullie al leerden, wat ze
betekenen, wie voorrang heeft enz. Zo word jij een superveilige fietser en kan je in jouw buurt aan
iedereen het goede voorbeeld geven. Stuur gerust een foto naar je juf of meester van de fietsrit met je
ouders. De leerkrachten kijken al uit naar hun fotogenieke 'FIETSKANJERS'. Succes, jongens en
meisjes!
Agenda
* 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

