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Vakantieboek
Hebben jullie ook zo'n zin in een leuke en leerrijke lente? Daarvoor raden wij jullie met veel
enthousiasme de lentecollectie speel- en leerboeken van Uitgeverij Averbode aan.
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie én ze worden gratis
thuisgeleverd!
Bestel ze eenvoudig online via de webshop.
De speel- en leerboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes, raadsels ... Perfect voor uren
speel- en leerplezier! Voor maar 7,95 euro extra koop je zelfs een voordelig pakket met een speel- en
leerboek boordevol oefeningen.
Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61145 als promotiecode. Zo krijgt onze school
ook een leuk extraatje. :-)

Kleuterschool
* Eendjesklas: Deze week sloten we het thema ‘Carnaval’ af en mochten we nog eens lekker gek doen.
Woensdag vierden we een gezellig carnavalsfeest: samen lekkere pannenkoeken eten, samen dansen
en tot slot een modeshow doen om onze mooie carnavalskleren aan elkaar te tonen. Donderdag
kwamen we naar school met gekke schoenen en vrijdag sloten we af met gekke haren of gekke
hoeden.
Na de vakantie mogen we weer 6 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas. Onze nieuwe instappers
mogen maandag, dinsdag en woensdag vanaf 8.25 uur naar de Eendjesklas komen. Donderdag en
vrijdag zal de juf ze vanaf 8.25 uur ontvangen op de speelplaats.
Ook na de vakantie mogen onze kleuters nog steeds opgehaald worden in de klas. Bij slecht weer, als
we tijdens de namiddag niet meer buiten gespeeld hebben, wachten we in de klas zonder jassen aan.
Dan mogen de ouders nog zelf de jas, muts, sjaal… aandoen voor we naar huis gaan.
Alvast een fijne vakantie!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week konden onze kleuters zich al naar hartenlust uitleven met de
verkleedkledij in de klas. Ook mochten we stempelen met ballonnen en het resultaat hiervan werd een
leuke clown! Op woensdag mochten we ons verkleden. We aten pannenkoeken en vierden feest. Zo
fijn! Op vrijdag gaan we telkens in de namiddag naar het bos (indien het weer dit toelaat). Maandag en
vrijdag trekken we ook telkens onze laarzen aan om tijdens de speeltijden buiten te spelen op het
grasveld. Dan spelen we in de klas op onze sokken. Nu eerst vakantie! Geniet ervan!
Na de krokusvakantie mogen de kleuters van de Nijntjes- en Egeltjesklas afgehaald worden aan de klas:
de ouders wachten buiten aan de Rollebol tot de tweede bel. Dan halen ze hun kleuter op aan de klas
en verlaten de school via de boven-speelplaats. De kleuters zullen klaar zitten in de gang.
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* Muizen- & Berenklas: Wij ronden het thema ‘Carnaval’ af en starten onze welverdiende vakantie. Tijd
om even bij te komen en uit te rusten. Na de vakantie vliegen we er terug in met het thema ‘Dino’s’.
We gaan alle verschillende dino’s bekijken, gaan dino’s maken en ontdekken. Hoe groeit een dino?
Wat is een fossiel? Wie eet er planten, wie is een vleeseter? Genoeg dingen die we moeten ontdekken
en onderzoeken.
* Kikker- & Varkentjesklas: Ons carnavalsfeest was weer een zotte bende! Via een spel werden Tuur en
Hellionay gekroond tot prins en prinses carnaval. We aten lekkere pannenkoeken en deden in de klas
allerlei spelletjes rond carnaval. En nu dus vakantie. Genieten maar!
Na de vakantie starten we met het thema 'Tanden'. 'Juf, mijn tand staat los' is iets dat we
in de derde kleuterklas dagelijks horen. Dus tijd om ons gebit eens onder de loep te
nemen.
Lagere school
* 5de leerjaar: De meeste leerlingen staan al ver met hun spreekbeurt en sommigen hebben alles al
uitgeschreven. Goed bezig allemaal! Je hebt nog tot maandag 7 maart 2022 om jouw versie en je
spiekbriefje met sleutelwoorden in het net te maken. Na de vakantie gaan we de hoofdstukken uit het
hoofd leren. We wensen jullie een fijne vakantie toe! Genieten maar!!!
Agenda
* 28/02/2022 – 6/03/2022: Krokusvakantie
* 7/03/2022: Instapdag
* 8/03/2022: Zwemmen 4B & 3A
* 10 & 15/03/2022: Oudercontacten 3de KS, 1ste t.e.m. 5de lj.
* 15/03/2022: Zwemmen 4C & 3B
* 17/03/2022: Kangoeroewedstrijd LS
* 22/03/2022: Zwemmen 4A & 3A
* 23/03/2022: Vergadering ouderraad
* 25/03/2022: Kijkdag instappers
* 28/03/2022: Geen avondstudie – PV
* 29/03/2022: Zwemmen 4B & 3B
* 1/04/2022: Rapport 3

