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FEEST!
Bijna GROOT feest op onze school! Nog 2 weken te gaan!
Er zijn al veel circusacrobaten, dansers en danseressen, leeuwen... gespot!
Als dat maar goed komt. 
Wij zien jullie op zondag 8 mei!
Wieltjesdag
Nu dinsdag 26 april, organiseren we opnieuw een ‘Wieltjesdag’.
Voor de kleuterschool betekent dit dat de kleuters een step of fiets mogen meebrengen. Deze mag ’s
morgens bij het klassymbool geplaatst worden en ’s avonds daar ook opgehaald worden. Voor de
veiligheid is het ook belangrijk dat ze een helm meebrengen.
De leerlingen van de lagere school mogen deze keer een step of skateboard meebrengen. Hierbij
dragen ze een helm en voor het skateboard ook de nodige bescherming. 's Morgens worden deze op
de gele mat geparkeerd op de bovenspeelplaats en 's middags mogen deze gebruikt worden op het
omnisportveld.
Kleuterschool
* Eendjesklas: De voorbij week raakten we al wat in lente-sfeer in onze klas. Woensdag keken we naar
Tik Tak i.v.m. de lente. Bij mooi weer spelen we regelmatig buiten en ook daar zien we dat de lente
zorgt voor groene blaadjes aan de bomen, kleurrijke bloemen, kleine kriebeldiertjes… Ook volgende
week zullen we hier nog verder rond werken. Vrijdag gingen we in de namiddag nog eens een keertje
naar het bos. Stilaan beginnen we ook aan ons cadeautje voor moederdag. Tussendoor hebben we al
wat geoefend voor ons dansje voor het Collegefeest en ook de volgende weken zullen we dit nog
doen. We hebben al heel wat Bumba-mutsen en/of gele kleding gekregen. Ook volgende week mag je
dit nog meebrengen indien je dit hebt.
Vanaf deze week mochten er ook elke dag 5 kindjes van onze klas mee bij de vriendjes van de
Vosjesklas gaan spelen.
Deze week kwam meester Lander zijn stage kinderzorg doen in onze klas. Ook volgende week zal hij
nog aanwezig zijn.
Ondertussen mogen onze kleuters weer opgehaald worden in de klas. Op vrijdag gaat er vaak post
mee naar huis. Vanaf vandaag (vrijdag 22/04) mogen jullie bij het ophalen ook opnieuw zelf de post uit
de postkastjes nemen (in de gang bij onze klas). Alvast bedankt voor jullie medewerking!
* Vosjesklas: Er kwamen deze week 9 nieuwe vriendjes in ons klasje spelen. We zijn op ontdekking
gegaan in de klas en hebben flink gespeeld. Af en toe waren er nog wat traantjes maar die waren snel
weer weg. Woensdag zijn we naar de Tik Tak van juf Caroline gaan kijken. Omdat het deze week lekker
warm was, zijn we ook een aantal keer buiten gaan spelen. Zo konden we het daar ook wat gewoon
worden. Elke dag kwamen er ook enkele vriendjes spelen van de Eendjesklas. We konden elkaar beter
leren kennen en dat vonden we fijn.
Volgende week werken we rond het thema 'Lente’. Tussendoor oefenen we voor ons dansje voor het
Collegefeest. Stilaan beginnen we ook te werken aan ons cadeautje voor Moederdag.
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We hebben ook al enkele Bumba-kleertjes mogen ontvangen. Moest je er nog hebben, mag je deze
steeds meebrengen naar school.
Ondertussen mogen onze kleuters weer opgehaald worden in de klas. Op vrijdag gaat er vaak post
mee naar huis. Vanaf vandaag (vrijdag 22/04) mogen jullie bij het ophalen ook opnieuw zelf de post uit
de postkastjes nemen (in de gang bij onze klas). Alvast bedankt voor jullie medewerking!
* Nijntjesklas: Na een lange vakantie zijn we er weer ingevlogen. We vonden onze vriendjes al snel
terug en gingen weer aan de slag met leuke materialen. We bouwden een huis met grote blokken,
mochten vrij schilderen, zelfstandig puzzelen en nog veel meer. Op donderdag oefenden we ons
dansje voor het schoolfeest, dat verliep al heel goed! Nog een paar keer oefenen en we zijn er klaar
voor.  Vrijdag scheen de zon en trokken we naar het bos. Wat hadden we daar weer veel plezier met
de takken en de boomstammen. Volgende week beginnen we te werken aan ons
Moederdagcadeautje.
Ondertussen mogen onze kleuters weer opgehaald worden in de klas. Op vrijdag gaat er vaak post
mee naar huis. Vanaf vandaag (vrijdag 22/04) mag je bij het ophalen dan ook opnieuw zelf de
postkaftjes nemen alsook de tekeningen die gemaakt zijn. Je kan deze vinden in de postkast bij het
symbooltje van je kind. De postkast staat in de gang bij onze klas. Als je kleuter naar de nabewaking
gaat, vergeet bij het ophalen niet langs deze kast te passeren. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Even nog belangrijk info voor het schoolfeest: je mag verkleedkleren meebrengen die in het thema zijn
van circus. Dit mag dus van alles zijn: dieren, clowns, veel kleurtjes… (Je hoeft niet speciaal iets te
kopen!) Vergeet niet de naam te noteren in de kleren zodat ze na het schoolfeest terug met de juiste
kleuter mee naar huis kunnen.
* Egeltjesklas: De afgelopen week vonden we allerlei nieuwe spulletjes terug in onze klas zoals dino’s in
een grote grot. We konden ook bloemen rijgen volgens een opdrachtenkaart. We gingen aan de slag
in de creahoek waar we zelf mochten kiezen wat we gingen tekenen, knippen & lijmen. Op donderdag
hebben we voor de eerste keer onze circusact geoefend voor het schoolfeest. Wat ging dat al goed
zeg! Op vrijdag genoten we van het zonnetje tijdens onze wandeling in het bos.
Ondertussen mogen onze kleuters weer opgehaald worden in de klas. Op vrijdag gaat er vaak post
mee naar huis. Vanaf vandaag (vrijdag 22/04) mag je bij het ophalen dan ook opnieuw zelf de
postkaftjes nemen alsook de tekeningen die gemaakt zijn. Je kan deze vinden in de postkast bij het
symbooltje van je kind. De postkast staat in de gang bij onze klas. Als je kleuter naar de nabewaking
gaat, vergeet bij het ophalen niet langs deze kast te passeren. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Even nog belangrijk info voor het schoolfeest: omdat wij als echte kleurrijke circusacrobaten gaan
optreden, mogen jullie alvast een (fel) gekleurde T-shirt meebrengen naar school. Vergeet niet de
naam te noteren in het T-shirt zodat deze na het schoolfeest terug met de juiste kleuter mee naar huis
kan.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we nog verder rond thema ‘Lente en nieuw leven’.
Natuurlijk vergeten we onze mama’s niet en knutselen we aan een mooie verrassing. Ssssst…. We
mogen nog niks verklappen.
We oefenden ook al wel een beetje voor het schoolfeest. Wat we die dag moeten aandoen, wordt nog
meegegeven later deze week op een apart briefje per kleuter.
Ondertussen mogen onze kleuters weer opgehaald worden in de klas. Op vrijdag gaat er vaak post
mee naar huis. Vanaf vandaag (vrijdag 22/04) mogen jullie bij het ophalen ook opnieuw zelf de post uit
de postkastjes nemen (in de gang bij onze klas). Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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* Kikker- & Varkentjesklas: Tuutaa tuutaa, daar komt de brandweer! Wij zitten helemaal in het thema en
doen daar nog een weekje bij want woensdag staat onze uitstap naar het brandweermuseum gepland.
Tenminste... als we er geraken. Nog maar enkele mama's en papa's hebben zich gemeld om ons te
vervoeren, maar nog lang niet alle kleuters kunnen er al geraken. Daarom nog een warme oproep: als
je ons zou kunnen vervoeren, stuur dan zeker een mailtje naar sjtvarkentjesklas@gmail.com of naar
sjtkikkerklas@gmail.com. Je mag ons ook aanspreken bij het ophalen van de kleuters.
Natuurlijk zijn we ook al ons optreden voor het schoolfeest aan het voorbereiden. Hiervoor hebben we
onze klassen in de mix gegooid en er twee nieuwe groepen van gemaakt. De twee groepen zullen
apart een nummertje brengen. De kleuters krijgen nog een briefje mee zodat jullie weten wie met welk
nummertje zal meedoen en welke kleding ze hiervoor mogen aandoen. Wij tellen alvast af. 
Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag gaan we in de namiddag naar de cinema om te genieten van de film 'Pahuna'
van het filmfestival MOOOV.
* 2de leerjaar: Woensdag gaan we naar de film ‘Ik hou lekker vol!’ van het filmfestival MOOOV.
Op donderdag komt een heuse kunstenares de film verwerken op een creatieve manier...
Agenda
* 25/04/2022: MOOOV 1ste lj.
* 26/04/2022: Oudercontacten 6de lj.
* 26/04/2022: Zwemmen 4A, 4B & 4C
* 27/04/2022: MOOOV 2de lj.
* 29/04/2022: MOOOV 3de & 6de lj.

