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Kinderuniversiteit
Tijdens een Kinderuniversiteit kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar naar hartenlust leren en al hun
gekste vragen stellen tijdens een speciaal op maat gemaakt kindercollege.
Op zaterdag 19 maart is KU Leuven Campus Antwerpen - Carolus het uitgelezen decor om samen met
hun vrienden alles te weten te komen over een hele reeks fascinerende thema’s.
Op de website van de Kinderuniversiteit vindt u meer info en het volledige programma. Inschrijven
voor de Kinderuniversiteit is gratis en kan via de website.
Afhalen kleuters
Alle kleuters, behalve de Kikker- en de Varkentjesklas, mogen vanaf maandag afgehaald worden aan de
klas. U komt daarvoor binnen langs de Rollebol (hoofdingang van de kleuterschool) en gaat ook weer
langs daar naar buiten: niet over de speelplaats van de lagere school. Omdat we toch nog in code geel
zijn (en niet groen), vragen we u niet langer in de gangen te blijven dan strikt nodig.
De kleuters van de 3de kleuterklas worden nog steeds afgehaald op hun ‘corona-afhaalplaats’.
Afhalen apéroboxen
Wie een apérobox bestelde, kan die afhalen op vrijdag 18/03 tussen 15.00 en 17.00 uur of op
zaterdagvoormiddag 19/03 tussen 10.00 en 11.30 uur aan de ingang van de sporthal van de lagere
school. Wij danken u voor uw ondersteuning van deze actie.
Sint-Jozeffeest
Vrijdag 18 maart vieren wij het feest van Sint-Jozef. Die dag mogen we genieten van een voorstelling
van de theatergroep 'Levende muziek'. We kijken ernaar uit!
Vakantieboek
Er is nog steeds de mogelijkheid om de lentecollectie speel- en leerboeken van Uitgeverij Averbode te
bestellen. 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. :-)
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Kleuterschool
* Eendjesklas: De voorbije week mochten we weer 6 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas:
Anastasia-Maria, Elias, Fay, Jules, Khas en Lou. Af en toe waren er nog wel eens traantjes maar deze
waren snel verdwenen als we konden gaan spelen. Wat deden onze instappers dat al goed! Ook de
andere kleuters moesten na een weekje vakantie weer even wennen aan het klasgebeuren. Daarom
namen we deze week dan ook de tijd om elkaar en de klas rustig te leren kennen. Verder keken we op
dinsdag samen naar Tik Tak, gespeeld door juf Isaura. Donderdag kwamen Cas en Lisa weer langs
tijdens een toneeltje om de afspraken van de speelplaats te tonen. Op vrijdag gingen we naar het bos.
Volgende week gaan we van start met het thema ‘Pasen’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Na een fijne vakantie mochten we weer naar onze klas. Er stonden weer leuke
materialen op ons te wachten. Omdat deze week de zon scheen, ging de zandbak open. Wat was dat
fijn om te spelen met het zand! In de Egeltjesklas mochten we puzzelen met de juf. In de knutselhoek
gingen we aan de slag met prikmatjes. In de Nijntjesklas mochten we vrij knutselen met verf, lijm en
stickers. We voelden ons echte kunstenaars. 
Op donderdag kwam Cas en Lisa (gespeeld door de juffen) nog eens vertellen welke regels en
afspraken er gelden in de zandbak en tuin. Zo kunnen we weer fijn samen spelen en genieten.
Volgende week starten we met het thema ‘Pasen’.
* Muizen- & Berenklas: Ook deze week leren we verder over de dinosaurussen. En weet je? Er kwamen
twee dinosaurussen op bezoek in onze klas en ze hebben eieren achter gelaten. Wij gaan voor de dinoeieren zorgen en ontdekken wat er allemaal gaat gebeuren.
Vanaf maandag mogen jullie je kleuter terug in de klas komen afhalen na schooltijd. Om dit zo vlot
mogelijk te laten verlopen, zal je kleuter met zijn jas aan en met zijn gevulde boekentas klaar zitten in
de klas. Wij willen jullie vragen om niet in de klas of gang te blijven hangen. Dit om toch nog een
maximale spreiding te bieden aan alle ouders. Indien je kleuter na 10 minuten niet is afgehaald, kan je
je kleuter in de Rollebol of buiten afhalen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week startten we met het thema 'Tanden'. In de Varkentjesklas
kwam de mama van Gabriella vertellen over haar beroep: tandarts. Wat fijn!
We leerden over hoe we onze tanden het beste poetsen, wat gezond is en wat niet voor onze tanden
en we vertelden het verhaal van Jaap de krokodil. We hebben een 'Jaap' geschilderd en gaan nu nog
allemaal driehoekjes maken om hem tanden te geven. Volgende week gaan we nog verder met dit
thema. Wie thuis restjes tandpasta heeft, mag die meebrengen om er een geurenspelletje mee te
spelen.
19 maart is het Vaderdag en dat zijn we niet vergeten. Het wordt dus zeker nog een drukke week.
Lagere school
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* 1ste leerjaar: We leerden tijdens de weroles over het gebit en een goede tandhygiëne.
Volgende week mogen de kapoenen iedere dag hun tandenpoetskaart invullen na het flink poetsen
van hun tandjes. Ze brengen de kaart weer mee naar school op maandag 21 maart.
* 6A: Dinsdag 15 maart gaan we oefenen voor het fietsexamen. Het is belangrijk dat je die dag zeker
met de fiets bent. Hopelijk wordt het een leerrijke en fijne voormiddag!
* 6B: Maandag 14 maart gaan we oefenen voor het fietsexamen. Het is belangrijk dat je die dag zeker
met de fiets bent. Hopelijk wordt het een leerrijke en fijne voormiddag!
Agenda
* 15/03/2022: Oudercontacten 3de KS, 1ste t.e.m. 5de lj.
* 15/03/2022: Zwemmen 4C & 3A
* 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

