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WONDERHELDEN OP WONDERCAFE
Onze wonderhelden kwamen in actie in ons ”Wondercafé”.
Een ‘wonderheld’ is een persoon die ervoor open staat om met een
open en nieuwsgierige blik in ontmoeting te treden met anderen.
En die wonderhelden zijn talrijk aanwezig! Daar waren alle
leerkrachten getuige van in het ‘Wondercafé’.

Een gezellige plek, enkele vraagjes die
kunnen helpen bij een eerste gesprek en
uiteraard veel wonderhelden zorgden
voor heel wat vrolijk gebabbel. Voor sommigen best wel spannend…
Nadien opnieuw naar de klas met een warme ervaring rijker…
Voor herhaling vatbaar 😉
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SAMEN DELEN, SAMEN SPELEN

Toktok wil graag meespelen met Kukeleku. Ons Haantje de voorste heeft echter geen zin om de bal te
delen. Toktok begrijpt er niets van… al gauw maken de twee vrienden ruzie! Er wordt zelfs gedreigd
dat ze niet op elkaars verjaardagsfeestje mogen komen…
Gelukkig krijgen ze hulp van de wijze uil: ‘Goede vrienden spelen met elkaar en zeggen geen lelijke
dingen. Mama’s kiezen samen met de kindjes wie er naar een feestje mag, je kan dat zelf niet zeggen
wie wel en wie niet. Zo kwets je je vrienden wel hoor.
En het is toch fijn om samen te spelen? Dan kan je vele leukere dingen doen. Denk eens eventjes na
welk spelletje jullie samen kunnen spelen.’
Toktok en Kukeleku denken samen na over wat ze kunnen doen. Al gauw vinden ze spelletjes met een
bal om samen te spelen. Ze halen er nog enkele vrienden bij om mee te doen.
Zo wordt het toch nog een fijne middag!

BODYMAP

We zetten onze bewegingen verder op school.
Zowel in de klas als tijdens de lessen
bewegingsopvoeding worden de bewegingen
van de maand ingeoefend. Wil je dit thuis verderzetten dan kunnen wij dat alleen maar aanmoedigen!
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De voorbije maanden kwamen volgende bewegingen aan bod:
 Van ‘stappen ter plaatse’ bij de allerkleinsten ‘over springen ter plaatse’ naar ‘hinkelen ter
plaatse’ tot ‘al hinkelend een rondje draaien, zowel links als rechts’ bij de oudste kleuters.



Draaimolen links en rechts, enkele keren naar beide kanten - één keer naar elke kant met
tussenin 10 tellen de ogen sluiten – twee keer naar elke kant met tussenin 10 tellen de ogen
sluiten – drie keer naar elke kant met tussenin 10 tellen de ogen sluiten.



Op de hurken zitten, 10 seconden blijven zitten – kruipen over een afstand van 20m –
vingerspelletje: twee keer heen en terug links, twee keer heen en terug rechts –
vingerspelletje met de ogen dicht twee keer heen en terug links, twee keer heen en terug
rechts.
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Voor de kleintjes: liedje ‘Twee handjes op de tafel’ met bewegingen

3-jarigen: voor, achter, zij… geef de opdracht om een stap naar voor, naar achter of opzij te
zetten. Verander de volgorde regelmatig. – 4-jarigen: Robot, steeds ogen laten sluiten, varieer
in volgorde van opdrachten: been naar voor, arm naar boven, hand open, voeten tegen elkaar,
hoofd opzij, … - 5-jarigen: : Robot, steeds ogen laten sluiten, geef dubbele opdrachten: been
naar voor en arm naar boven, handen open en voeten tegen elkaar, …

ALVAST VEEL OEFENPLEZIER!
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FLUO-ACTIE
Na de herfstvakantie is de fluo-actie van start gegaan. De verkeersclown komt regelmatig kijken wie
er een fluohesje draagt tijdens deze donkere periode. De kleuters kunnen een stickertje (als
beloning) of een puzzelstuk (die ze in de octopus kleven) verdienen.
Hopelijk kan de verkeersclown veel puzzelstukjes uitdelen 😊
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HERFST IN DE TWEEDE KLEUTERKLAS

- prettig spel op de glijbaan

- dolle pret met een plastieken zak aan een touwtje om de wind te vangen

- op zoek naar herfstvruchten , nl. eikels en kastanjes in het parkje
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BEZOEK SINT - SINTTONEEL

De Sint heeft corona…
Daar staan ze dan, de pieten met lege
zakken… wachten op de Sint… waar blijft hij
toch?
Zou hij misschien ziek zijn? Corona?
Dan mag hij niet komen!
Niet getreurd, de pieten vinden wel wat
spullen om de zakken te vullen: blaadjes, natte
kleren en onderbroeken uit de wasmachine,
mondmaskers, papier… Zouden de kinderen
daar blij mee zijn?
Ze krijgen bezoek van Heksemie, die helpt hen! Ze tovert
speculaas en chocolade. Zouden de pieten die aan de kinderen
geven? Oei, oei, hoe loopt dit af?
Vraag het gerust aan jullie kinderen… zij weten er alles van!
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SINTERKLAAS OP BEZOEK!
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Wat een prachtig speelgoed dat de Sint in alle klassen heeft
gebracht! Vooral de bouwhoek werd uitgebreid.

DANKJEWEL LIEVE SINT!
ZOALS JE ZIET, ZIJN ONZE KLEUTERS ER ENORM BLIJ
MEE!
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KERSTLICHTJES
We kregen een oproep van de vereniging voor buurtwerk op de Dam in Antwerpen, De Grijze Kat (zie
ook www.degrijzekat.be) om voor elk gezin nog een speciaal kerstpakket aan te vullen met
kerstlichtjes. Onze juffen en hun kleuters gingen hier graag op in. Er staan heel wat prachtige
kerstlichtjes klaar!

Blij dat we wat extra licht kunnen brengen!
WELKOM Noé

Welkom Noé!
Juf Karine is voor de 3de maal trotse Nona geworden.
Proficiat!
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LEZEN SAMEN MET HET EERSTE LEERJAAR
Wat waren onze kleuters van vorig jaar fier om te kunnen voorlezen voor onze grote kleuters van nu.
Onze kleuters keken verrast op naar die “grote kinderen” die al die lettertjes en woordjes
al zo goed kenden.
Het voorlees-momentje ging op een corona -veilige manier door op de speelplaats van de
kleuterschool. Het was voor onze kleuters alvast weer een momentje om kennis te maken met de
grote school.
Alvast bedankt aan al die flinke eerste klassertjes en hun juffen
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LEZEN MET EEN FLUISTERTELEFOON
De kinderen in het eerste leerjaar hebben allemaal een telefoon. Met deze telefoon lezen ze hele
verhalen. Ze fluisteren zachtjes het verhaal in hun eigen oor. Altijd heel gezellig in die klasjes hoor!
Hakken en plakken gaat er zo sneller uit. Onze kapoenen lezen zo heel graag het ene na het andere
verhaaltje uit.

LOOPDICTEE
In het 1ste leerjaar hebben ze al veel letters geleerd. Maar plots was het letterbord in de klas leeg.
We moesten ze gaan zoeken op de speelplaats. De kinderen kregen een eigen bord mee en gingen op
zoek. 18 letters hebben we gevonden. Oef! Het letterbord was net weer op tijd in orde voor de komst
van Sint en Piet.
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ORIENTATIE-OEFENING
In 1A was de afgelopen periode meester Dave op bezoek. Hij had gezien dat er rond onze school
speciale “klaskerstballen” te vinden waren. Maar om deze te vinden moesten we een kaart volgen. Een
kaart lezen om de weg te vinden is niet zo eenvoudig. Maar de kapoenen van 1A hadden al snel door
hoe het moest. Al de kerstballen hebben ze gevonden!
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VOORLEESWEEK: 2DE LEERJAAR LEEST VOOR AAN HET 1STE LEERJAAR
Tijdens de voorleesweek maken we op school graag tijd voor leuke voorleesmomenten. Niet enkel de
juf leest voor in de klas. Het 2de leerjaar kwam langs bij het 1ste leerjaar. We zochten een gezellig
hoekje op de speelplaats in het zonnetje. De kinderen van het eerste leerjaar mochten zo genieten
van een leuk Sint verhaal.
Een pluim voor die knappe lezers van het 2de leerjaar!
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HET TWEEDE LEERJAAR OP HERFSTWANDELING IN HET VRIESELHOF

Wij zijn echte
kampenbouwers !

Fijn spelen in het
bos, doen we graag!
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Samen ontdekken en leren

Samen gezellig picknicken en genieten van het
herfstzonnetje !
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We spelen met heel de groep
het spel van de trekvogels !

De trekvogels van de winnende groep,
waren wel heel ver gevlogen.
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LAPTOPKAR IN ACTIE
De laptopkar is al door verschillende klassen gebruikt voor opzoekwerk, groepswerk. Zo ook
klas 4A die de laptops gebruikte om info op te zoeken omtrent hun W.O.-thema
“Dinosaurussen”.

IN EEN HOEKJE MET EEN BOEKJE
Dat kan sedert kort ook op de Wonderwijzerspeelplaats!
Voor wie even in alle rust wil genieten van een boekje…
Voor wie graag leest... of voorleest…
Voor juffen en meesters die graag voorlezen zoals in de Voorleesweek …

Nieuwsbrief december

Pagina 18

SPORTNAMIDDAGEN

In de oefenzaal van de zwarte pieten…
De jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar maakten zich klaar voor het grote
pietenparcours. Als echte zwarte pieten balanceerden ze over daken, klauterden ze over ladders en
wrongen zich door lange schoorstenen… spectaculair hoe ze dat zelfs konden wanneer het stilaan
nacht werd… enkel de lichtjes van de huizen en de straten waren nog zichtbaar! Kijk maar even mee…

 

ͳͻ

1 tegen allen…
De jongens en meisjes van het 6e leerjaar werden uitgedaagd in het spel ‘1 tegen allen’. Hoewel niet
alles even feilloos verliep, konden ze heel wat van hun opdrachten tot een goed einde brengen. De
aanhouder wint!

 

ʹͲ

NIEUWS UIT 5DE EN 6DE LEERJAAR
Dank u Sinterklaas
Het zijn moeilijke tijden. Ook voor Sinterklaas. Toch geraakte de heilige man ook dit jaar tot op onze
school. De kinderen waren dolgelukkig. In het zesde leerjaar had de Sint iets speciaals bij. Twee
cavia's, Marcel en Walter. De kinderen van het zesde kregen de vraag om heel goed voor de diertjes
te zorgen. Dat zullen ze met veel enthousiasme doen.

Verkeersouders
Wat voor parkeerder ben jij? Een struisvogel, een parkeermossel, een pauw, een koekoek of een
zebra? Afhankelijk van hoe en waar auto's geparkeerd stonden, kregen bestuurders een
parkeerschijf onder de wisser met een aanmoedigende of afkeurende
boodschap. De leerlingen van vijf en zes waren de bekeurders van
dienst.

Mundo reisbureau
Op reis gaan, is momenteel moeilijk, maar dromen van reizen, dat kan wel. In het zesde leerjaar
ontdekten de leerlingen onze wereld. Als afsluiter van dit boeiende project organiseerden ze een
reisbeurs. Volledig Coronaproof kwamen er zelfs mensen van een reisbureau op bezoek om de
verschillende kraampjes te beoordelen. Zo kon iedereen toch even dromen van verre oorden.
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VLAAMSE JUNIOR STEM OLYMPIADE
Vlaamse junior STEM olympiade.
Op 22/10 was het onze jaarlijkse afspraak met de Vlaamse junior STEM olympiade. Hier testen ze
onze kennis rond verschillende aspecten van Science-Technology-Enginering and Mathematics.
“Er waren wel wat rare vragen bij wat het af en toe ook wel moeilijk maakte” ,wist Wout Naessens uit
het zesde ons te vertellen. Toch is hij het die als 1 van de 23 276 deelnemers onze school mag
vertegenwoordigen tijdens een finaledag. Na enkele jaren kunnen we dus nog eens supporteren voor
iemand uit onze school. Wanneer de finale zal doorgaan, hangt helemaal af van Corona, maar Wout zal
er zeker naartoe gaan. Alvast proficiat van ons allemaal, Wout!
Ook enkele juffen en meesters deden mee aan de wedstrijd. Jammer genoeg waren hun resultaten
niet bij de beste 10 om ook een uitnodiging te krijgen voor de finale.

Nieuwsbrief december

Pagina 22

OUDERRAAD EN SCHOOL: SAMEN WONDERWIJZERSTERK
Nieuws uit de ouderraad
We organiseerden dit jaar voor het eerst een lezing over mediaopvoeding voor de ouders van
Wonderwijzer. Dat deden we vanuit de werkgroep #fijnspel. We zijn een jaar geleden met
deze werkgroep gestart toen we hoorden dat kinderen op de speelplaats niet altijd op een
fijne manier met elkaar speelden. We zoeken nu steeds naar nieuwe manieren om fijn spel aan
te moedigen en ouders hier ook bij te betrekken.
Een lezing over mediaopvoeding past bij dit thema. Door corona moest we onze lezing jammer
genoeg online organiseren in plaats van gezellig op school met een drankje en een babbeltje.
Maar we zijn heel blij dat er zoveel geïnteresseerde ouders waren. De lezing had live 70
kijkers (maar misschien keek je wel per 2?) en in de volgende 2 weken konden ouders de
lezing nog via de link bekijken. Er waren 158 views.
Alvast bedankt voor jullie enthousiasme! We hopen dat je er interessante dingen gehoord
hebt en dat je er iets mee kan doen.
Heb je tips, vragen, feedback of suggesties? Mail zeker naar
wonderwijzeouderraad@gmail.com

Ouderraad en School: Samen Wonderwijzersterk

Op 17/11 gaf Wouter De Meester tijdens een boeiende webinar meer uitleg over
mediaopvoeding. Hij sprak over sociale media, games, smartphonegebruik… en gaf tips over
hoe je jouw kinderen en jezelf “mediawijzer” kan maken.
Een van deze tips is het opstellen van een smartphone-contract. Vroeg of laat komt die
eerste smartphone er toch en het is geen slecht idee om samen enkele afspraken op papier te
zetten. Voor elk gezin kan dit contract er natuurlijk anders uitzien, maar hieronder alvast
een voorbeeld-contract ter inspiratie. Print het uit en hang het bij voorkeur op een zichtbare
plaats zodat je ernaar kan verwijzen als het nodig is.
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Smartphone-contract
............................................................., ben vanaf nu de trotse gebruiker van een smartphone. Dat is vree wijs van mijn vree wijze
mama (…………………..) en papa (…………………..) #YOLO #danske
Ze doen dit omdat ze mij een vree wijs kind vinden, me super graag zien en me vertrouwen dat ik zo’n toestel op een
verantwoorde manier zal kunnen gebruiken.
Ik begrijp dat een smartphone een fantastisch toestel is dat me de vrijheid geeft om te communiceren met vrienden en
familie. Het geeft me ook toegang tot heel veel interessante informatie en toepassingen.
Ik begrijp dat een smartphone risico’s met zich meebrengt. Zoals het grote risico om uit te groeien tot een ongelooflijk saai
wezentje dat meer aandacht heeft voor de smartphone dan voor de wereld om me heen.
Ik begrijp ook dat er nog grotere risico’s verbonden kunnen zijn aan het gebruik van deze smartphone. Risico’s die zowel
mezelf als anderen schade kunnen toebrengen.
(1) Deze smartphone is en blijft van mijn mama en papa. Zij hebben deze smartphone gekocht, en betalen ook maandelijks
een vaste kost voor het gebruik van dit toestel. Ik krijg het voorrecht om dit toestel van hen te mogen gebruiken.
(2) Ik beantwoord altijd direct de telefoonoproepen, sms’jes, app’jes,.. van mama en papa.
(3) Ik zet mijn telefoon altijd af tussen 20u00 en 7u30 en parkeer hem op de afgesproken gsm-parkeerplaats.
(4) De smartphone gaat niet mee naar de slaapkamer. Uitzonderingen kunnen hierop worden toegestaan bv in functie van
huiswerk of anderen, maar moeten steeds door óf mama óf papa worden bevestigd.
(5) Ik neem de smartphone niet mee naar bed.
(6) Als ik op stap ga, ben ik altijd bereikbaar via mijn smartphone. Ik ben wel ten allen tijde beleefd en let er op dat
ik mijn smartphone bij voorkeur op trilstand heb staan.
(7) De smartphone gaat niet mee aan de eettafel. Tijdens het eten probeer ik echte gesprekken te voeren met mijn broers,
zussen, mama en papa. Deze regel blijft eeuwig gelden (en geldt uiteraard ook voor mama, papa & co), ongeacht hoe
saai de verhalen van mama, papa, broers, zussen ook zijn.
(8) Mijn gsm is geen waardeloos stuk speelgoed. Ik besef dat ik bij schade of verlies zelf (voor een deel) insta voor de
vervanging van het toestel.
(9) Op school staat mijn gsm uit. Zowel tijdens de lesuren als tijdens de pauzes. Zijn mijn vrienden wél
smartphoneverslaafd, dan probeer ik hen heldhaftig te redden van het kwade. Zo lijkt het alsof mijn échte leven ook een
cool game is.
(10) Mama en papa mogen ten allen tijde vragen om samen met mij te kijken naar wat er op mijn telefoon staat. Ze beloven
dat ze dit enkel zullen doen als ze goeie redenen hebben. Ze doen dit ook enkel in mijn eigen belang.
(11) Ik besef dat mama en papa niet altijd snappen waar ik mee bezig ben op mijn smartphone. Of dat ze niet snappen wat ik
leuk vind aan al die games of vlogs, … Ik beloof het hen goed uit te leggen, en zelfs af en toe eens samen een game te
spelen of een filmpje te kijken.
(12) Mama en papa hebben het recht om parental control software te installeren op mijn smartphone om mijn gebruik in de
gaten te houden. Ze doen dit niet om mij te pesten, maar om een zicht te krijgen of ik mijn telefoon wel op een
verstandige manier kan gebruiken.
(13) Ik besef dat de internetwereld een deel is van de echte wereld waarin ik woon. Ik doe of zeg daar dus ook geen
ongepaste dingen en reageer altijd met respect tegenover anderen. Ook al denk ik dat ik perfect weet wat kan en niet, ik
besef dat de kans bestaat dat ik ooit toch in de verleiding kom of domme dingen doe online. Ik beloof zo goed mogelijk
na te denken over de mogelijke gevolgen van wat ik verstuur. Daar zal ik mijn hersenen zo optimaal mogelijk voor
gebruiken.
(14) Fouten maken kan. Ik weet dat ik daarom altijd bij mama en papa terecht kan om te praten over wat er fout is
gelopen. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing zodat we vervelende episodes achter ons kunnen laten en vol
goesting weer verder kunnen.
(15) Ik besef dat er ziektes bestaan als ‘de smartphone-nek’ of de ‘swipe-duim’. Daarom leg ik de smartphone ook
regelmatig aan de kant en probeer ik ook contacten te maken met echte mensen.
(16) Mama en papa hebben altijd het recht om mijn smartphone terug te eisen. We maken dan duidelijke afspraken over
hoe het verder moet. Ik besef dat een tijdelijke smartphoneloze periode om na te denken waar het fout liep tot de
mogelijke sancties behoort.
(17) Wanneer ik voel dat bepaalde regels niet (meer) werken, vraag ik aan mama en papa om dit contract opnieuw te
bespreken.
Gelezen en goedgekeurd: kind
(datum en handtekening)

 

Gelezen en goedgekeurd: mama en papa
(datum en handtekening)

ʹͶ

ADVENT: UITKIJKEN NAAR KERSTMIS
Dankjewel aan de mama’s en papa’s , oma’s en opa’s, tantes en nonkels die voor een mooie
adventskrans voor elke klas gezorgd hebben.
Zelfs aan het onthaal branden de kaarsjes bij de adventskrans. Dankjewel aan Jolien en haar tante.

INFOAVOND ‘VOOR HET EERST NAAR SCHOOL’
MEN ZEGGE HET VOORT:
INFOAVOND:



voor alle ouders die hun kindje reeds inschreven in de instapklas voor 2020-2021
voor alle ouders die hun kindje wensen in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022

MAANDAG 25 JANUARI 2021




normaal gezien gaat deze infoavond door om 20u. in de eetzaal van de lagere school, Kerkelei
57 ingang poort uiterst rechts.
gezien de huidige corona-maatregelen is de kans groot dat deze infoavond niet fysiek kan
doorgaan maar dan voorzien we een digitaal alternatief.
we vragen om je in te schrijven voor deze infoavond, enerzijds om te kijken of het toch
corona-veilig kan georganiseerd worden, anderzijds om je digitaal te kunnen bereiken. Graag
mailen aan info@wonderwijzer.be .

VRIJE KLEUTERSCHOOL
WONDERWIJZER
KLEINVELDWEG 2A
VERBINDINGSSTRAAT 6
2970 SCHILDE
Tel: 03-384 06 28
Email: directie.kleuterschool@wonderwijzer.be
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INSCHRIJVINGEN
Je kiest voor Wonderwijzer en wil je kind inschrijven…
Wat moet je hierover weten?
 Wonderwijzer heeft geen capaciteitsbepaling, concreet wil dit zeggen dat:
o

alle kinderen welkom zijn!

o alle kinderen ingeschreven kunnen worden vanaf 1 maart 2021, er geen
wachtrijen en wachtlijsten zijn.
o ouders bewust voor onze school kunnen kiezen.
Wat met kleuters die naar het eerste leerjaar gaan ?
De kleuters van zowel de wijkschool als de hoofdschool blijven automatisch ingeschreven in
basisschool Wonderwijzer.
Wat kan je bij een nieuwe inschrijving best meebrengen:
-

Kids-ID van de kleuter of leerling, waarop het rijksregisternummer staat.

Ken je ouders die mogelijk interesse tonen in onze school? Zij mogen ons steeds contacteren
voor een vrijblijvend bezoek aan Wonderwijzer!

DE BESTE WENSEN!

Nieuwsbrief december

Pagina 26

WE KIJKEN VOORUIT…
ALLE ACTIVITEITEN WORDEN OPGENOMEN IN DE DIGITALE KALENDER OP
GIMME.

Januari
1
2
3
4

V
Z
Z
M

5
6

D
W

7

D

8
9
10
11
12
13

V
Z
Z
M
D
W

14
15
16
17

D
V
Z
Z

18

M

19
20

D
W

21
22
23

D
V
Z

24

Z

25

M

26
27

D
W

KS
LS
LS
KS
LS
LS
LS
20.15u.

28

KS: Kleuterschool / LS: Lagere School

Welkom Instappers
Medisch onderzoek op school voor 1A
Medisch onderzoek op school voor 1B
Sporten in de Schoolstraat: 1KO
Zwemmen 1ABC/2AB/3ABC
Medisch onderzoek op school voor 1C
Sportnamiddag 5de leerjaar
Ouderraad

KS
LS
LS

Sporten in de Schoolstraat: 2KO
Zwemmen 2C/4ABC/ 5ABC/6A
Sportnamiddag 4de leerjaar

KS
LS
KS
KS
KS
LS
LS
LS

Medisch onderzoek op school 2KO A (muizen)
Muziekvoorstelling ‘Haar en Snaar’ (onder voorbehoud)
Medisch onderzoek op school 2KO wijk (konijnen)
Medisch onderzoek op school 2KO B (poezen)
Sporten in de Schoolstraat: WS
Zwemmen 1ABC/2AB/3ABC
Sportnamiddag 3de leerjaar
Uitstap naar Technopolis voor 1ste leerjaar (onder voorbehoud)

KS

KS
LS
KS
KS

D
LO
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20.00u.

10.30u.
11.40u.

Infoavond ‘Voor het eerst naar school’ (mogelijk digitaal, inschrijven via
info@wonderwijzer.be)
Sporten in de Schoolstraat: 1KO
Zwemmen 2C/4ABC/5AB/6BC
Kijkuurtje instappers
Viering jarigen (zonder toeschouwers)
GEDICHTENDAG
Sportnamiddag 2de leerjaar
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29

V

30

Z

31

Z

FACULTATIEVE VERLOFDAG

Februari
1
2

M
D

3

W

4

D

5

V

KS

Welkom Instappers
Individuele- en familiefoto’s
Winterrapport 4de en 5de leerjaar
Sporten in de Schoolstraat: 2KO
Zwemmen 1ABC/2AB/3ABC
Oudercontacten 4de en 5de leerjaar
Sportnamiddag 1ste leerjaar
Oudercontacten 5de leerjaar
Klasfoto’s
Winterrapport 2de, 3de , 6de leerjaar

LS
KS
LS
LS
LS
LS
LS

6
7
8
9

Z
Z
M
D

10

W

11

D

12

V

20.15u.
10.30u.

KS
LS
LS
KS
LS
LS
KS
LS
KS
LS

Schoolraad
Kijkuurtje instappers
Winterrapport 1ste leerjaar
Oudercontacten 2de en 6de leerjaar
CARNAVAL
Zwemmen 2C/4ABC/5C/6ABC
Oudercontacten 1ste , 2de , 3de en 6de leerjaar
Pannenkoeken-dag
Sportnamiddag 6de leerjaar
Flitsfeest
Carnavaldag

Krokusvakantie van zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari
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