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Juf Ann
Maandagochtend nemen we als school afscheid van onze geliefde juf Ann. We doen dit om 8.45 uur
stipt op de boven-speelplaats in een kort bezinnend moment op niveau van de kinderen. Alle
leerkrachten en alle kinderen zullen daarbij aanwezig zijn.
Als u als ouder daar ook wil bij zijn, kan dat. U kan hieraan deelnemen vanop de beneden-speelplaats.
U mag voor deze gelegenheid uw wagen ook parkeren op het grasveldje in het bos achter de
fietsenstalling. Het veldje is te bereiken door de groene poort aan de Oude Beersebaan.

Kleuterschool
* ALGEMEEN: Volgende week woensdag 23 maart is het weer Wieltjesdag. Alle kleuters mogen een
step of fiets meebrengen. Deze mogen ’s morgens bij het klassymbool geplaatst worden en ’s middags
daar ook opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat ze een helm meebrengen.
Zowel bij klein als groot: zorg dat alles goed genaamtekend is. Dank!
* Eendjesklas: De voorbije week gingen we al even van start met het thema ‘Pasen’. Tussendoor
hadden we natuurlijk ook wel wat werk aan ons Vaderdag-cadeau. We willen alle papa’s dan ook een
fijne Vaderdag toewensen. Veel plezier met jullie cadeau! Volgende week werken we nog verder rond
het thema ‘Pasen’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: De afgelopen week vonden we hier en daar al wat spulletjes rond het thema
‘Pasen’. We werkten aan ons cadeautje van Vaderdag. Op vrijdag kwam Biba en Loeba nog eens een
keertje langs. We aten samen onze koeken lekker op, op het grasveld want het zonnetje scheen zo fijn!
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* Muizen- & Berenklas: Ook deze week leren we nog even verder over dino’s. We leren over het skelet,
over fossielen… Vanaf donderdag schakelen we over naar een ander thema. Dan tellen we af naar
Pasen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Heb je het gezien, geroken, gevoeld? De lente komt eraan! We hebben al
enkele dagen mooi weer gehad en zijn voor de eerste keer terug in het bos gaan spelen. Daar hebben
we enorm van genoten. De natuur komt tot leven, de vogeltjes zingen hun mooiste lied. Lente, nieuw
leven, Pasen. Dat wordt het thema waar we de komende twee weken rond werken.
Op maandag kunnen we genieten van een verhaal uit de Verteltent met als titel 'Heksentaart'. Op
woensdag is het Wieltjesdag. Maar eerst willen we alle papa's nog een fijne Vaderdag wensen! 🙂
Lagere school
* 1ste leerjaar: Breng maandag zeker je tandenpoetskaart weer mee naar school. Fijne Vaderdag aan
alle papa's!
* 6de leerjaar: Donderdag 24 maart gaan we op bezoek bij de secundaire school HT2O. Het is
belangrijk dat je die dag zeker met de fiets bent. Hopelijk wordt het een leuke en leerrijke namiddag!
Agenda
* 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

