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Rapport lagere school
Vandaag is er rapport. Van de klassen die in quarantaine waren, maakt de leerkracht zo spoedig
mogelijk de rapporten in orde en bezorgt ze aan de kinderen. In alle andere klassen krijgen de
aanwezige kinderen vandaag hun rapport mee. De vele kinderen die in quarantaine zijn of ziek zijn,
krijgen hun rapport zodra ze terug zijn. Omdat de leerkracht soms een duiding wil geven bij de
resultaten, bezorgen we de rapporten niet digitaal aan afwezige kinderen.
Zwemmen
Covid-19 heeft ook gevolgen voor de zwemlessen. Er is een onderbezetting bij de lesgevers (niet bij de
redders!). We mogen ook nog maar met 1 klas per beurt gaan zwemmen. Daarom blijft het 4de leerjaar
aan de beurt tot de krokusvakantie. Dan evalueren we opnieuw.
Kleuterschool
* Eendjesklas: De voorbije week werkten we nog verder rond ‘Ons lichaam’. Volgende week beginnen
we met het thema ‘Ziek zijn’. Vanaf dinsdag mogen we weer 2 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze
klas. Zij mogen op dinsdag en woensdag vanaf 8.25 uur naar de klas komen. Donderdag en vrijdag
mogen ze naar de speelplaats gebracht worden en zal juf Caroline vanaf 8.25 uur hen daar opwachten.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week begonnen we met een creatief werkje rond een gedicht dat we
leerden in onze klas. Daarna gingen we aan de slag met het thema ‘Mijn lichaam’. We
experimenteerden met allerlei dokterspullen, zeepjes, tandenborstels, een weegschaal, poppen… Zo
werden de poppen gewassen en kamden we hun haren. We konden onszelf ook schminken! We
ontdekten samen de verschillende onderdelen van ons lichaam. Volgende week werken we nog rond
dit thema.
* Muizen- & Berenklas: Iedereen heeft wel eens een hoestje, een schram of ergens pijn. Iedereen moet
wel eens langs de dokter. Iedereen kent wel een virus waar we ziek van worden. Deze week werken we
rond ‘Ziek zijn’. We leren wat er in een dokterstas zit, waarmee we een gebroken been kunnen
verzorgen, wat we nodig hebben bij hoest of koorts… We leren pleisters kleven, verbanden aanleggen
en luisteren naar ons hartje.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week hebben we het thema over slakje en de tijd afgerond. Het
werken rond een gedicht was enorm fijn. Hopelijk heeft iedereen zijn werkje een zichtbaar plekje
kunnen geven.
Volgende week landt er een ruimtemonstertje in onze klassen. Het monstertje is behoorlijk in de war en
weet niet wat hij bij alle aardse dingen moet voelen. Het kleurenmonster en onze kleuters komen hem
daarbij helpen. Benieuwd wat dat gaat geven…
Omdat we ook ons eigen gevoelsmonstertje gaan knutselen, mogen onze kleuters een lege kartonnen
koekjesdoos meebrengen.
Lagere school
* 5de leerjaar: We werden ondergedompeld in de geheimen van jeans en andere stoffen. De leerlingen
ontdekten waar de spijkerbroek vandaan komt, welke materialen erin verwerkt zijn, hoe je een etiket
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moest lezen, hoe je een zakdoek moest strijken, enzovoort. De leerlingen weten reeds welke materialen
voor het naaiatelier ze mee moeten brengen. Maar start op tijd om alle materiaal bij elkaar te zoeken…
Breng alles de gevraagde dag mee in een zakje met naam én klas op (over enkele weken).
* 5de & 6de leerjaar: Op woensdagmiddag krijgen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar weer de
kans om projectmatig en zeer interactief zelf een reeks onderwerpen te verkennen uit de wondere
wereld van wiskunde, wetenschappen en techniek. Zij zullen hierin begeleid worden door studenten en
docenten van de lerarenopleiding van Thomas More. Er zal telkens ook iemand van de school bij deze
sessies aanwezig zijn. We bieden 6 sessies aan.
Praktisch:
- De sessies duren 2 uur en worden op 6 woensdagmiddagen in onze school
georganiseerd van 14u00 tot 16u00.
- Dit zijn de data van de sessies dit voorjaar: 16/2, 23/2, 9/3, 16/3, 27/4, 4/5.
- De kostprijs (deelname in de materiaalkosten) voor de hele reeks bedraagt € 48,00.
- Deelnemers krijgen na afloop van de reeks een fiscaal attest, waardoor het gehele
inschrijvingsgeld te recupereren is via de belastingen (systeem naschoolse
kinderopvang).
- Inschrijven kan je via de vernieuwde WiWeTeR-website www.wiweter.be tot vrijdag 4/2.
Doorklikken naar Kids, STEM-academie Kids, kies jouw locatie en ga naar details.
- Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Agenda
* 24/01/2022: Start inschrijvingsperiode broers en zussen ’22-’23 t.e.m. 11/02/2022
* 28/01/2022: Rapport 2
* 1/02/2022: Instapdag // Zwemmen 4C
* 7/02/2022: Schoolvrije dag
* 8/02/2022: Zwemmen 4A
* 15/02/2022: Zwemmen 4B
* 17/02/2022: Geen avondstudie – PV
* 18/02/2022: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 22/02/2022: Zwemmen 4A
* 23/02/2022: Carnavalbal KS
* 25/02/2022: Carnaval LS – namiddag

