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Kleuterschool
* Nijntjesklas: Naar aanleiding van het koude weer werken we volgende week rond het thema “BRRR ,
wat is het koud”. Jules weet helemaal niet wat hij moet aandoen als het koud is… Met de hulp van de
kleuters zullen we de juiste kledingstukken kiezen. Ook de dieren hebben het koud en vinden niet zo
gemakkelijk eten. Wij helpen een handje en maken iets lekkers voor hen.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: De winter is in het land en wij gaan hier ook eens van dichterbij kennis
mee maken. Hopelijk valt er nog een beetje sneeuw maar als dit niet het geval is, maken we er zelf! We
spelen met ijs en kijken hoe water ijs wordt. Heeft er iemand thuis een speeltent in de vorm van een
iglo? Bedankt!
* Muizen- & Eendjesklas: Tsjilp tsjilp…roekoe roekoe… Wie horen wij daar om eten roepen? Ja, de
vogeltjes buiten! Ze hebben het koud en hebben honger! We gaan ze samen verzorgen. Volgende
week starten we met het thema “Vogels in de winter”. We gaan lekkere pinda’s rijgen aan een draadje,
we maken een vetbol met allemaal lekkere zaadjes erin, … Er wonen verschillende vogels in de buurt
van onze school namelijk in ons bos. We gaan deze observeren met verrekijkers. De kleuters mogen op
maandag 28 januari een verrekijker mee naar de klas nemen. Gelieve te tekenen met naam.
Op donderdag 31 januari vieren we de jarigen van de maand. We bakken dan lekkere, warme wafels!
* Kikker- & Varkentjesklas: De winter is duidelijk in het land en over de vogeltjes valt nog heel wat te
vertellen. Wij gaan dan ook nog een weekje verder met dit thema. Ook nadert het einde van januari
(wat gaat het snel!), dus gaan we onze jarigen van de maand vieren en iets lekkers klaarmaken.
We merken dat er nog heel wat mutsen en sjaals zonder naam zijn. Om ze gemakkelijk terug te vinden
willen we toch vragen om dit allemaal te naamtekenen.

Lagere school
* 1ste leerjaar: We kunnen nu ook online oefenen op Scoodle Play. Ga naar www.scoodleplay.be en vul
de code in die je in de agenda vindt. Dit kan zowel op een PC, als op een tablet/iPad. De
rekenoefeningen komen overeen met de methode die we in de klas gebruiken. De leesmethode is
anders, maar ook hier kan mee geoefend worden. Oefenen maar en zorg goed voor je avatar! De juf
kan je resultaten volgen...
* 2de leerjaar: In de KUUB wordt "kunst in zicht" georganiseerd. Op een kunstzinnige manier gaan de
kinderen van alles ontdekken in een workshop. 2A gaat op donderdag 31 januari. 2B gaat op vrijdag 1
februari. We maken deze verplaatsing te voet en daarom vragen wij dat iedereen die dag een fluohesje
voorziet.
Vanaf 5 februari gaan we elke dinsdagnamiddag zwemmen. De verplaatsing gebeurt met de bus.
Mogen we vragen dat je kind naast de schooltas ook elke dinsdag een zwemzak voorziet met daarin:
- zwempak.
- 1 handdoek om op te staan.
- 1 handdoek om zich af te drogen.
- kam/borstel (indien gewenst).
* 5de leerjaar: Volgende week krijgen we de uitleg over onze spreekbeurt. We werken met een echt
stappenplan dat ons doorheen dit heuse werk loodst. Misschien kan je alvast nadenken over een
onderwerp. Dit mag gaan over iets dat binnen onze wo-lessen past. Wat denk je van een beetje
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geschiedenis (een beroemd iemand of over een oorlog of de geschiedenis van bv. kledij, chocolade,
koffie, … ), over de natuur (over planten liefst, dieren hebben jullie al in het vierde leerjaar besproken of
over het lichaam), over de aarde (een land of werelddeel of de ruimte of vulkanen, zeeën, ...), over de
samenleving (godsdiensten, rituelen, een volk of de digitale wereld) en techniek kan ook aan bod
komen (bv. ontstaan telefoon, televisie, computer, ...). In de klas geven we ook nog wel ideetjes.

Agenda
* 29 januari 2019: Zwemmen 4de lj.
* 4 februari 2019: Schoolvrije dag
* 5 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 11 februari 2019: Geen avondstudie – PV
* 12 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 19 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 26 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Zwemmen 2de lj.
* 27 februari 2019: Carnavalbal KS
* 28 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Kijkdag instappers

