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Apéroboxen
Wauw! Wat een succes! Dank je wel aan iedereen die Apéroboxen besteld heeft om onze school op
deze manier te steunen. We willen ook de vele sponsors van harte danken. Zonder hen was dit nooit
gelukt. We zijn er zeker van dat jullie allemaal in het weekend van 7 en 8 mei volop kunnen genieten
van een lekker aperitiefje met een versnapering in eigen tuin.
We zetten graag voor jullie wat praktische zaken voor aanstaande vrijdag 7 mei of zaterdag 8 mei op
een rijtje.
Bij de bestelling heeft u aangeduid wanneer u graag uw Apéroboxen komt ophalen.
Vrijdag kan dit tussen 15u en 17u, op zaterdag tussen 10u en 12u.
U kan de school betreden via de groene poort aan de parking. Als u even verder loopt op het paadje
wachten leerkrachten u op aan onze sporthal om u verder te helpen. We kijken er alvast naar uit!
Bebat
De afgelopen tijd hebben jullie samen met de leerkrachten dubbel zoveel moeite gedaan om de
schooltijd van jullie kinderen veilig en vlot te laten verlopen. Bebat wil onze school bedanken en
organiseert tot en met 14 mei 2021 een Dubbele Puntenactie. Dat hebben jullie dubbel en dik verdiend!
Gedurende deze weken krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte
batterijen. Dat is dé ideale gelegenheid om het puntensaldo van onze school een extra boost te geven.
Help ons te sparen voor allerlei toffe spullen (didactisch materiaal, sport- en spelmateriaal…) en breng
je gebruikte batterijen zeker binnen.
Deze week hebben we nog extra didactisch materiaal voor onze kleuters kunnen kopen met de
verzamelde punten.
Opgelet! Enkel huis-, tuin- en keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.
Industriële en professionele batterijen tellen niet mee voor de actie. Niet zeker of je een bepaalde
batterij mag meegeven? Vraag het even na bij juf Lieve of kijk op de affiche die boven de inzamelunit
van Bebat hangt. Meer informatie over de actie vind je op de Bebat blog!
Vakantieboeken
Zomervakantieboeken: doeboeken met toffe verhalen, spelletjes, knutselwerkjes, weetjes,
raadsels ...
 Vakantieoefenboeken: met speelse oefeningen de leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen
en onderhouden.
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden gratis
thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke
schoolcode A61145 als promotiecode. Zo steun je de school ook!


Kleuterschool
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* Vosjes- & Eendjesklas: Omdat onze instappers opgehaald worden na schooltijd aan de deur van de
Rollebol, willen we even jullie aandacht vragen. Er zijn nog 4 andere klassen die naar buiten moeten
langs deze deur en daarom zouden we willen vragen aan de ouders/grootouders… om nog niet op de
trappen of het hellend vlak te wachten. Voor de trap is er voldoende plaats om eventjes, met de
nodige afstand van andere ouders, op het gras te wachten tot de andere klasjes buiten zijn. Vanaf
15.35 uur, als de bel gaat, mogen jullie naar de deur komen om je kleuter op te halen bij de juf die aan
de deur staat. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Deze week gingen we verder met het thema ‘Lente en kriebeldiertjes’. We ontdekten de verschillende
materialen in de klas en genoten met volle teugen. Biba en Loeba kwamen ook even langs om ons een
nieuwe beweging te leren. Deze gaan we volgende week nog goed oefenen met onze juffen. Ook
genoten we van de mooie Tik Tak-voorstelling van juf Caroline.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Wij hebben deze week genoten van het mooie lenteweer. We speelden af en
toe wat langer buiten en picknickten op de speelplaats met onze koekjes. In de klas werkten we verder
rond het thema ‘Lente’. We experimenteerden met potgrond en lazen het verhaaltje van ‘Karel in de
lente’. We zijn natuurlijk ook al volop aan de slag gegaan met onze Moederdagcadeaus! Wat dat gaat
worden, blijft nog even een verrassing. 
Op dinsdag kwamen Biba & Loeba nog eens langs. We leerden weer een nieuwe beweging en
oefenden verder in onze klas. Donderdag keken we naar Tik Tak. Volgende week werken we verder
rond het thema ‘Lente’ en gaan we met onze kleuters zaaien.
* Muizen- & Berenklas: Deze week werken we ons thema rond de kriebeldiertjes af. Binnenkort is het
feest voor al onze mama’s. Ons cadeautje staat al klaar…spannend! De kleuters mogen maandag 3 mei
een foto van hun mama meebrengen. We houden een gesprekje over de mama’s: hoe zien ze eruit,
wat doe ik graag samen met mijn mama… Binnen 2 weken werken we rond het thema ‘Verkeer’. We
laten jullie al tijdig weten dat onze kleuters op 10 en 11 mei hun fiets mee naar school mogen nemen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Nog één weekje en dan vieren we Moederdag. Daarom zijn we in onze
klassen al druk bezig om een gepast cadeautje te maken. Onze zaadjes zijn al goed uitgekomen, in de
meeste potjes zien we al kleine blaadjes verschijnen. We hebben ze dan ook goed verzorgd. Op onze
kuikentjes is het nog even wachten. 21 dagen duurt toch wel langer dan we dachten. Dus tellen we
ongeduldig af op onze kalender. Verder deden we spelletjes met woordjes en klanken. Dat gaat steeds
beter. Volgende week werken we nog een beetje verder rond de lente en werken we onze cadeautjes
verder af. Op maandag komt meester Francois (stagiair) een verhaaltje vertellen in de Varkentjesklas.
Dus er staat ons weer heel wat te doen!
Lagere school
*1ste leerjaar: Vrijdag 7 mei nemen we deel aan 'Meester op de fiets'. Verschillende fietsvaardigheden
zullen ingeoefend worden. Dit gaat gewoon door op onze school. De kinderen brengen die dag
hun fiets en fietshelm mee. We zullen vooraf met de kinderen bespreken waar ze hun fiets 's morgens
mogen zetten.
* 2de leerjaar: Donderdag 6 mei nemen we deel aan 'Meester op de fiets'. Verschillende
fietsvaardigheden zullen ingeoefend worden. Dit gaat gewoon door op onze school. De kinderen
brengen die dag hun fiets en fietshelm mee. We zullen vooraf met de kinderen bespreken waar ze hun
fiets 's morgens mogen zetten.
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* 4de leerjaar: Bericht van het CLB:

Beste ouders,
Normaal gezien had uw zoon/dochter dit schooljaar een systematisch contactmoment (medisch
onderzoek) gekregen op school.
Door de coronamaatregelen zal dit contactmoment niet meer kunnen plaatsvinden We blijven de zorg
voor de gezondheid en de ontwikkeling van uw zoon/dochter zo goed mogelijk opvolgen. Dit blijft
belangrijk niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het eerstvolgend contactmoment voor uw
zoon/dochter is in het 6de leerjaar/op de leeftijd van 11 jaar.
Indien u vragen hebt over de groei of de ontwikkeling van uw zoon/dochter, mag u ons altijd
contacteren.
Dit kan via onderstaande contactgegevens
Met vriendelijke groeten en dank voor uw begrip.
Caroline Vervoort
CLB-verpleegkundige
carolinevervoort@vclb-kempen.be
014/41.64.39
* 5de leerjaar: Op woensdag 19 mei plannen we met onze 3 klassen een leeruitstap met de fiets. We
bezoeken o.a. een aardbeienboer, een uitkijktoren en we komen onderweg verschillende landschappen
tegen. Meer informatie volgt later maar wij willen nu alvast vragen om de fiets van uw kind na te kijken
en eventueel in orde te brengen. Uiteraard is het dragen van een fluohesje die dag verplicht. Een
fietshelm mag vrijblijvend. Hopelijk wordt het een zonnige en leerrijke dag.
* 6de leerjaar: Volgend week staat het fietsexamen gepland. Spannend! Zorg zeker dat je fiets in orde
is. Als je tijd hebt, kan je misschien nog eens gaan oefenen met je (groot)ouders. Belangrijk dat je
volgende week woensdag (6C) en donderdag (6A en 6B) met de fiets naar school komt! Fijn weekend
en veel fietsplezier!
Agenda
* 4 mei 2021: Zwemmen 3C
* 11 mei 2021: Zwemmen 3A
* 12 mei 2021: Vrije dag – pedagogische studiedag
* 13 – 14 mei 2021: Vrije dagen - Hemelvaart & brugdag
* 17 mei 2021: Instapdag
* 18 mei 2021: Geen avondstudie – PV // Zwemmen 3B
* 20 & 25 mei 2021: Oudercontacten 1ste en 2de KS
* 24 mei 2021: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 25 mei 2021: Zwemmen 3C

