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___________________________________________________________________________

DANK-DANK-DANK
Proficiat aan alle kleuters en leerlingen die zich enorm ingezet hebben
voor de koekenverkoop t.v.v. PEGODE, HET VRIENDENHUIS en HET
OPEN POORTJE.
Totale opbrengst: € 9000.
Een super mooi resultaat waar we enorm trots op zijn.
Met een wonderwarm hart kunnen we eerstdaags
€3000 aan elke organisatie schenken.
DANKJEWEL ALLEMAAL!!!!
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
JAARTHEMA GELUKSVOGELS IN BEWEGING:
WAARDEREN – LEREN - DANKJEWEL
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie de foto’s van het poppenspel ‘dankjewel’ gekregen met het
verhaal van ‘belonen – we-time’. We geven nu de juiste combinaties mee 😉.

Julietje is erg vrolijk. Ze ziet enkele boekjes liggen. Ze bekijkt de boekjes en kiest er eentje uit.
Ze kijkt naar de prentjes, maar ze kan niet lezen wat er staat. Wat zou ze toch graag kunnen lezen!
Uil komt eraan en ziet Julietje in een boekje kijken. Julietje vertelt dat ze graag zou kunnen lezen.
Daar kan Uil haar wel bij helpen…
Maar Julietje is erg onrustig en op deze manier lukt het niet.

Flipkip komt aangevlogen en bewondert de twee. Maar Uil vertelt dat het een beetje moeilijk gaat
omdat Julietje nogal onrustig is. Flipkip heeft wel iets dat Julietje weer rustig kan maken.
Ze haalt haar Yoga boekje tevoorschijn. Daarin staan allemaal yoga-oefeningen om rustig te worden.
Yoga? Dat kent Julietje niet. Kennen de kleuters dat wel?
Flipkip kiest er een oefeningetje uit dat ze samen (met de kleuters) uitvoeren.
Nu is Julietje weer rustig en lukt het wel om te lezen.
Julietje mag het yoga-boekje van de Flipkip wel even lenen voor als ze het nog eens nodig heeft.
Julietje bedankt Uil en Flipkip voor hun hulp.
Uil en Flipkip nemen afscheid.
Nu wil Julietje graag leren vliegen. Ze probeert enkele keren, maar het lukt niet. Ze weet niet goed
hoe het moet. Ze besluit om het aan haar vriend Piloot te vragen.
Piloot komt aangevlogen. Hij weet natuurlijk alles over vliegen!
Vliegen kan je niet zomaar… daar moet je toch wel wat voor oefenen. En wat wel héél belangrijk is:
je moet je goed concentreren. Concentreren…? Wat is dat?
Piloot leert Julietje vliegen, maar het gaat niet zonder slag of stoot. Julietje concentreert zich niet
goed. Ze is afgeleid door ALLES wat ze ziet.
Gelukkig heeft de Flipkip haar yoga boekje uitgeleend, zo kan ze nog eens een oefeningetje doen om
rustig te worden. (Ze doen samen met de kleuters nog een yoga-oefening uit het boekje)
Nu lukt het wel en Julietje vliegt helemaal over de kleuters. Julietje is erg blij dat het gelukt is.
Ze bedankt Piloot.
Van al dat vliegen heeft ze wel honger en dorst gekregen! Ze neemt een bord met vogelzaad maar
omdat Julietje zo schrokt, vliegen de zaadjes alle kanten op.
Florreke komt aangevlogen en merkt de rotzooi op. Hij is een beetje ‘allergisch’ voor rommel. Hij
heeft het graag altijd netjes en kan niet naar deze viezigheid kijken.
Julietje is een beetje beschaamd. Ze vraagt aan Florreke om haar te leren netjes te eten. Maar
daarvoor moet je natuurlijk rustig eten, en niet schrokken!

Nieuwsbrief april 2021

2

Ondertussen weet Julietje wel hoe ze rustig kan worden! Ze doen samen nog een yoga-oefeningetje
uit het yoga boekje en dan legt Florreke haar uit hoe ze netjes kan eten.
Julietje bedankt Florreke voor zijn hulp.
Julietje voelt zich echt héél blij. Ze heeft vandaag veel geleerd. En dat allemaal dankzij haar goede
vrienden. Ze wil ze graag bedanken. Daarom maakt ze voor iedereen een mooie tekening.
Ze nodigt al haar vrienden uit om hen te bedanken. Ze zingt voor hen ook een dankliedje:
Dankuwel, Dan-ku-wel, dankuwel
Dan-ku-wel, dankuwel, dan-ku-welk-dank-dank-dank Dankuwel, Dan-ku-wel, dankuwel Dan-ku-wel,
dankuwel, dan-ku-wel DAN-KU-WEL!
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JAARTHEMA GELUKSVOGELS IN BEWEGING:
WAARDEREN - BELONEN
Kleine Kagoe is normaal een vrolijk, opgewekt en zeer beweeglijk vogeltje. Maar nu hij verveelt zich,
alles is saai. Hij wordt er een beetje moedeloos van, teleurgesteld zet hij zich neer. Papa Modest
ziet zijn kleine jongen zitten en vraagt wat er aan de hand is…
Papa Modest heeft een idee! Een verrassing! Hij vertelt aan de kleuters dat hij een feest gaat
organiseren met allerlei spelletjes, want de bazen van het land hebben beslist dat we terug onze
vriendjes mogen zien.
Ondertussen komen ook de andere vogels eens kijken wat er aan de hand is, maar Modest zegt
steeds, het is een verrassing, niemand mag het weten.
Eindelijk is het feest klaar! Ze gaan Junior halen voor de verrassing.
Er komen nog vogels kijken. Ze willen mee feesten.
Junior is heel benieuwd en wanneer hij de verrassing ziet, vraagt hij waar zijn cadeau is.
‘Maar Junior, de spelletjes zijn de verrassing. Leuk toch hé?
Junior is niet blij, want hij had een cadeau verwacht! Hij gaat koppig in een hoekje zitten en zegt
dat hij niet wil mee doen.
De andere vogels spelen ondertussen de spelletjes. Junior ziet de anderen spelen en de boze bui
gaat over, hij wil toch meedoen.

Hij gaat sorry zeggen, Papa Modest legt uit dat hij niet altijd
cadeaus hoeft te krijgen. En dat samen spelen vaak veel leuker
kan zijn dan eender welk cadeau. Ze spelen samen nog het
klapspel, de kleuters mogen meespelen.

WAARDEREN EN BELONEN… HET KAN ZEKER OOK MET ‘WE-TIME’!
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BODYMAP

De voorbije weken oefenden onze kleuters vooral op evenwicht. Evenwicht is de piloot van
onze hersenen. Deze oefeningen dragen bij tot behendigheid en gecontroleerd bewegen.
Dit komt o.a. van pas bij fietsen en lopen zonder vallen.

Evenwicht:

Instappers: twee lijnen in de gang op 15 cm van elkaar, afstand van 10 m voorwaarts tussen
de lijnen stappen.
1KO: op een lijn (of tussen twee lijnen) voetje voor voetje afstand van 5 m voorwaarts
afleggen. Bijbewegingen van de armen mogen zeker!
2KO: voetje voor voetje op een lijn (of tussen twee lijnen) afstand van 5m voorwaarts
afleggen.
3KO: voetje voor voetje op een lijn (of tussen twee lijnen) afstand van 5m voorwaarts
afleggen en nadien achterwaarts

Roterend evenwicht: deze vorm zorgt ervoor dat kinderen zich in alle mogelijke
lichaamshoudingen kunnen oriënteren. Het helpt ook bij de ontwikkeling van visuele
en auditieve vaardigheden, bv. geconcentreerd kunnen luisteren en kijken.
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Instappers: door de benen naar achter kijken. Bij wie lukt dit?
1KO: hoofd voor en achter, rechtstaand, hoofd naar benden bewegen en naar de tenen
kijken; hood naar achter bewegen en naar het plafond kijken. Dit alles 5 keer herhalen.
2KO: draaimolen met opdracht, per twee: na 2 keer draaien naar 1 kant, 3 keer tegen
elkaars handen klappen, dan 2 keer draaien naar de andere kant en opnieuw 3 keer tegen
elkaars handen klappen.
3KO: draaimolen met opdracht, per twee: na 3 keer draaien naar 1 kant, 3 keer gekruist
tegen elkaars handen klappen en omgekeerd.

Instappers: kruipen door de gang. Kruipen over een afstand van 20 m.
1KO: kruipen door de gang. Kruipen over een afstand van 20 m. Probeer terwijl een liedje te
zingen.
2KO: handen traag sluiten en openen. Herhaal dit 5 keer met beide handen samen.
3KO: handen traag sluiten en openen. In 10 tellen openen en in 10 tellen terug sluiten (traag
tellen). Herhaal dit 3 keer.

Zo, dit zijn de bewegingen van maart en april.
VAN BEWEGEN KAN JE LEREN!
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SPELEN MET LETTERS IN DE DERDE KLEUTERKLAS
De kinderen gingen op zoek naar letters. Ze deden letterspelletjes en hebben zelfs letters
gebakken! Smullen in de klas! Met hun maagje vol letters zijn ze helemaal klaar voor het
eerste leerjaar.
Juf Sofie plaatste nog ook nog foto’s op de website.
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL
6A: KENNISMAKEN MET HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Net voor de paasvakantie gingen we aan de slag met de Techno-box van het VTI in
Zandhoven. Dit in het kader van Corona-proof kennis maken met een technische
secundaire school. Hieronder enkele indrukken van onze klas.
“Wat we vandaag gedaan hebben, vond ik heel leuk. We hebben eens kunnen zien wat
ze allemaal doen in het VTIZ. Zelf ben ik niet zo handig maar heb dat “elektrisch
ding” (lees bibberspiraal) toch in mekaar kunnen steken. Ik ben er zeker van dat
verschillende leerlingen jullie school fantastisch gaan vinden.”
“Ik vond het heel leuk om te maken. Ik vond het heel interessant en ga er thuis veel
mee spelen.”
“Ik vond het leuk om een eerste kennismaking te maken met het VTI. Het was een
heel leuk bouwpakket en het was ook erg tof dat we in het filmpje konden zien dat de
materialen voor ons bouwpakket zelf gemaakt werden. Vroeger kon ik nog niet eens
een schroef vastmaken maar door het pakket lukt me dat wel. Voor onze originele foto
hebben we een parallelverbinding gemaakt van alle werkjes van de klas. Het was
moeilijk om er voor te zorgen dat alle lampjes zouden branden. Je zou denken dat het
gemakkelijk gaat maar er zit een hele constructie achter. Ik zou zelf zeker naar jullie
school willen gaan maar voor mij is dat misschien iets te ver (29 minuten fietsen).
Zie hieronder het resultaat van onze constructie.
We hebben ervan genoten. Zo hebben we toch een beetje een indruk van wat er in het VTIZ
allemaal mogelijk is.
Hartelijk dank, De leerlingen van Wonderwijzer 6A
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KNAPPE KOPPEN
Wij zijn Nicolas en Nathan uit 5A.
Wij programmeren graag en wij zijn op het idee gekomen om spelletjes vol leerstof te
maken via Scratch.
Zo kunnen de leerlingen op onze school op een leuke en speelse manier leren.
We hebben al heel wat spelletjes gemaakt (maaltafels, deeltafels, de getallen in het Frans,
…) en er komen er nog heel wat bij. Zo zijn we nu bezig met een tekenspel voor kleuters.
Als jullie nog ideetjes hebben voor wat we nog kunnen programmeren mogen jullie dat
melden aan onze leerkracht (meester Gabriël) of aan ons.
Groeten van NN (Nathan en Nicolas)

HET 4de LEERJAAR DUIKT IN HET VERLEDEN
Op vrijdag 12 maart heeft het 4de leerjaar mogen ervaren wat er allemaal anders was in een
klas uit de vorige eeuw. Het was een boeiende en leerrijke ervaring!
We laten jullie graag meegenieten van enkele sfeerbeelden en
somden een paar ‘wist – je – datjes’ op.
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Een eeuw
geleden zaten
de kinderen met
meer dan
veertig in één
klas.

Er waren twee
soorten scholen:
een armenschool
en een
burgerschool
voor de rijke
kinderen.
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De kinderen
schreven met
een griffel op
een lei.

De meisjes kregen
vroeger andere
lessen dan de
jongens.
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De straffen die
de leerkrachten
toen uitdeelden,
zijn nu
ondenkbaar.

De leerkracht
controleerde
dagelijks of de
handen en de
nagelranden van
de kinderen
proper waren.
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HET LICHT VAN BETHLEHEM IN WONDERWIJZER
Van Bethlehem naar Antwerpen …
Sinds 1985 wordt elk jaar het 'Vredeslicht' in de donkere dagen voor Kerstmis
aangestoken in de Geboortekerk van Jezus Christus in Bethlehem, van waaruit scouts
en gidsen het verder naar vele landen verspreiden.
Vrijwilligers van Scouts en Gidsen Vlaanderen trekken elk jaar naar Oostenrijk om er
het licht van Bethlehem in ontvangst te nemen en voorzichtig mee te nemen naar ons
land.
Dit jaar arriveerde het Licht kort vóór Kerstmis in het Scoutshuis in Antwerpen.
Op 21 december werd het daar overhandigd aan onze bisschop en onder politiebegeleiding naar de
kathedraal gebracht.
Op 3 januari kregen de vicaris van de Kempen en de coördinator van het project 'Handelingen van de
Apostelen' elk het Licht in de viering van Driekoningen.
Vanaf Driekoningen tot Pasen wordt het Licht van Bethlehem verspreid naar alle pastorale eenheden
van ons bisdom.
Op 19 januari werd het licht doorgegeven aan onze pastorale eenheid H. Veronica
Deze lantaarn kreeg een vaste plaats in één van de kerken van onze pastorale eenheid.
Op zondag 7 februari, tijdens de Veronicaviering werd het Licht dan verdeeld over de 13 parochies.
Maar daar mag de tocht van het Licht niet stilvallen. Bedoeling is om het Licht vanuit de parochies ook
verder naar andere geloofskernen door te geven.
De afgevaardigden van de parochies kregen in die viering nog drie noveenkaarsen mee om in de andere
geloofskernen het Licht ook verder uit te dragen.
De geloofskernen (woonzorgcentra, catechesegroepen, koren, congregaties, scholen, …) kunnen op hun
beurt het licht verspreiden naar hun bewoners, personeel, medewerkers,…

Tijdens de vasten brandde het LICHT VAN BETHLEHEM in
Wonderwijzer waar er met de kinderen werd besproken hoe
we een licht voor anderen kunnen zijn.
Tijdens de Goede Week werd het LICHT terug naar de
kerk gebracht samen met de goede voornemens van de
kinderen om een licht te zijn voor anderen.
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4C: PROVINCIESALON
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5de LEERJAAR: TENTOONSTELLING REPLAY
De leerlingen van het vijfde leerjaar bezochten de expo ‘REPLAY’ in het Albert van Dyckmuseum.
Enkele impressies.
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BOEKENZOEKTOCHT
Tijdens de jeugdboekenmaand hebben we altijd wat extra aandacht voor boeken. Deze keer
mochten we op zoektocht. Er was een boek dat zijn titel verloren was. Aan ons om de titel
terug te vinden. Gewapend met een plan en enkele vragen gingen we op tocht doorheen
Schilde. Het enige wat we wisten was dat we covers van boeken moesten zoeken. Al snel
was het duidelijk welke soort affiches we moesten zoeken. Op onze tocht passeerden we
ook twee andere kapoenen waar we toch even halt moesten houden. Na een namiddag
wandelen hadden we vele letters bij elkaar. Deze konden we samenvoegen tot een titel. Ons
formulier mochten we afgeven bij juf Kris. Zij bezorgde ons een feestbril als beloning.
Door de vervroegde paasvakantie hopen we aan deze zoektochten en feestbrillen nog een
vervolg te kunnen knopen.
Wij waren alvast superfan van deze tocht!
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KLAS 2B IN ACTIE VOOR DE BIJ
Tijdens het thema “Beestenbende” leerden de leerlingen van het tweede leerjaar over dat kleine
insect, de bij.
We leerden over het leven van de bij en over de imker. Er kwam zelfs een imker via ons digitale bord
uitleg geven over de bij.
Omdat het leefgebied van de bij best wat mag verbeteren in onze streken, besloten de leerlingen
van 2B hier iets aan te veranderen.
We zaaiden in het tuintje van de school veldbloemen en hopen zo dat de bij ook wat meer bij ons op
bezoek komt.
Iedereen hielp mee! We hopen dat het af en toe regent deze paasvakantie zodat onze bloemen goed
kunnen groeien.
Een oproep van de leerlingen van 2B:
thuis, in de tuin, kan je misschien ook een plekje “bij-”vriendelijk maken.
Door meer biodiversiteit helpen we onze bijen!
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ROBOTS IN DE MAAK….
We leerden over de toekomst in het eerste leerjaar. Daarom dompelden we ons even onder
in de wereld van de uitvinders. We gingen zelf aan de slag met het schetsen en ontwerpen
van nieuwe machines. De kinderen waren zeer enthousiast! Ze hadden dan ook een groots
idee.
Wat als we nu eens onze eigen robot konden maken?!
En zo gingen ze dan ook aan de slag. Met verschillende materialen en hun eigen plan gingen
ze allemaal aan de slag.
Resultaat: geweldige robots met elk hun eigen speciale functie.
Zo is er een robot die kan rijden, de robot met een verstopluik voor de snoepjes, …
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ER KOMT IETS PIEPEN IN 1A
In 1A was het voor de vakantie heel druk. We leerden over de dieren. Vooral ook over de
kip en het ei. Zo leerden we de verschillende delen van een ei juist benoemen. Ook leerden
we hoe een kuiken groeit in een ei. Op foto is dat niet zo spectaculair dus daarom kwam er
een ‘speciale kast’. Deze kast moest eerst warm genoeg worden voor dat er eieren in
mochten komen. Eens de kast op de temperatuur van 38°C stond mochten de eieren erin. En
nu was het wachten geblazen. Elke dag opnieuw kwamen de kinderen enthousiast kijken of
er al ergens een barstje te zien was. Langzaamaan hoorden we tijdens het werken door een
stil geklop. De eitjes begonnen te bewegen en plots zagen we barstjes komen. En toen…
kwamen ze tevoorschijn! We zijn dan ook heel fier om jullie voor te stellen aan onze 18
kuikentjes! Wat een feest dat we dit vanzo dichtbij mochten beleven!
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ONZE ZINTUIGEN
Weet jij wat zintuigen zijn? De kinderen van het eerste leerjaar kennen er ondertussen
alles van! Met de meest gekke brillen moesten ze de zoekplaten bekijken. De neuzen roken
lekkere geuren maar ook prikkelende geuren. Proeven dat ging heel goed. Sommige kinderen
aten zelfs dingen die ze eigenlijk niet lusten. Knap toch?! Onze oren kunnen heel wat
geluiden oppikken in die grote school. Blind dingen voelen was voor sommigen toch wel
spannend. Maar iedereen heeft de 5 proeven doorstaan. Het was alvast een heel fijne en
leerrijke namiddag!
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OP STAP MET ONZE ZINTUIGEN
De kapoenen van 1A trotseerden de koude en maartse buien en gingen op stap. We hadden
geleerd over de zintuigen. Met onze zintuigen zijn we op zoek gegaan naar verschillende
voorwerpen in de natuur. Daar konden we dan een bingokaart mee vol krijgen.
Het was een leuke tocht!
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GAMEN: 10 TIPS VOOR EEN GEZOND EVENWICHT
Goede raad van Juf Jill, onze mediacoach
Gaming is tegenwoordig niet meer weg te denken als vrije tijdsbesteding voor veel kinderen
en jongeren. Ze vinden het ontspannend, kunnen contact houden met vrienden en leren
nieuwe dingen bij. Maar dat is natuurlijk niet het volledige plaatje. Hier en daar zijn er wel
enkele valkuilen. Zo kan je kind teveel gamen. Leeft het zich zo hard in dat hij/zij geen
verschil meer ziet tussen de online en offline wereld. Deze zaken geven aan dat het
gamegedrag problematisch kan worden. Daarom hieronder een tiental tips om een gezond
evenwicht te houden bij het gamen.
1.Toon interesse waar je kind mee bezig is.
Praat met je kind over gaming en toon interesse. Zo maak je ruimte voor interactie en kan
de link gelegd worden met het offline leven. Wil je je helemaal inleven? Speel dan een keer
samen een game of zoek een video op YouTube waar iemand het spel speelt.
2.Maak duidelijke afspraken.
Maak afspraken met je kind over de duur, het tijdstip, de plaats, met wie en welke games
er mogen gespeeld worden. Zorg dat iedereen in huis deze afspraken kent en houd je kind
hieraan. Bijvoorbeeld: eerst het huiswerk, eten, huishoudelijke taken (first things first) en
dan pas gamen; aan tafel geen elektronica; de dag voor een toets wordt er niet gegamed;
alleen in het weekend gamen ...
3.Kondig op tijd het STOP-moment aan.
Spreek met je kind af wanneer je best verwittigt om aan tafel te komen of te gaan slapen.
Een spel Fortnite duurt 20 minuten. Wanneer je maar een kwartier de tijd hebt, is het dus
een slecht idee om hiermee te beginnen, want je weet dat je net voor het einde moet
stoppen. Een kookwekker zetten voor de laatste 5 minuten is ook een idee.
4.Zorg voor pauze.
Zorg ervoor dat je kind op tijd pauzes neemt. 1 uur aan één stuk door gamen is MEER dan
genoeg. Daarna moet er echt even een pauze komen.
5.Hou de computer en spelconsole in de huiskamer.
Zo kan je onrechtstreeks toch een oogje in het zeil houden. Je hoeft niet per se mee te
kijken naar het spel zelf, maar je ziet bijvoorbeeld wel makkelijker als je kind te lang
gamet of als er iets dwars zit. Gamet je kind op een smartphone? Dan is deze tip iets
moeilijker te handhaven. Wel kan je bijvoorbeeld afspreken om de deur van de kamer
waarin je kind gamet open te laten of om de smartphone niet mee te nemen naar bepaalde
ruimtes.

6.Zorg voor een goed verluchte en verlichte kamer.
Zorg dat de kamer waar je kind gamet goed verlicht is en goed verlucht wordt.
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7.Stimuleer andere activiteiten.
Het is belangrijk om ook andere interesses te hebben naast gamen. Zorg ervoor dat je kind
tijd maakt voor andere hobby’s of om af te spreken met vrienden of familie. Bijvoorbeeld:
donderdagavond spelen we met het gezin een gezelschapsspel of woensdagnamiddag gaat je
kind sporten ...
8.Geen games voor het slapengaan.
Laat je kind geen games spelen vlak voor het gaat slapen. Als je net gegamed hebt, zit je
lichaam soms nog vol adrenaline. Door op tijd te stoppen kan het hoofd van je kind tot rust
komen voor het slapen.
9.Denk na voor je een nieuw spel aanschaft.
Als het spel nog nieuw is, zijn jongeren er langer en meer mee bezig. De game is nieuw en
dus gaat even alle aandacht er naar toe, dat is op zich niet abnormaal. Je geeft een nieuw
spel dan ook best niet net voor een toetsenreeks.
10.Spreek met de ouders van vrienden.
Is er bv een spel dat jouw kind zeker niet mag spelen? Of wil je dat je kind ‘s avonds maar
op bepaalde uren online is om te gamen? Dan kan het handig zijn om dit te bespreken met
andere ouders. Zo zitten jullie allemaal op één lijn en is het ook voor je kind makkelijker om
zich aan de afspraken te houden.
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VREUGDEVOL NIEUWS
Tijdens de paasvakantie was er gezinsuitbreiding bij twee van onze collega’s.
Op 9 april kondigde meester Jasper de geboorte aan van een dochtertje ‘POLLY’. Samen
met mama en papa is broer Miller zeer trots op zijn kleine zus.

Op 16 april was het de beurt aan juf Annick Greeve om de geboorte van ‘MANON’ aan te
kondigen. Zus Axelle heeft al beloofd zeer goed voor haar lieve zusje te zorgen.

PROFICIAT meester Jasper!!!
PROFICIAT juf Annick!!!
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WE KIJKEN UIT NAAR…
een alternatief schoolfeest!
Ook dit jaar mogen we geen schoolfeest organiseren. Toch willen we op een creatieve,
coronaveilige manier voor een Wonderwijs feestgevoel zorgen.
Voor de kleuters organiseren de kleuterjuffen een gezellige feestweek.
De kinderen van de lagere school zullen uitgedaagd worden door ‘The Masked Teacher’.
Op 29 mei kan iedereen thuis smullen van super lekkere gerechtjes die je kan bestellen en
afhalen aan de ‘Wonderwijzer-Take Away’.
Meer nieuws bezorgen we u heel binnenkort.

een nieuwe turnzaal!
Nog voor het einde van dit schooljaar wordt er gestart met de bouw van onze nieuwe
turnzaal op de site van de oude Rijkswachtkazerne. Aftellen maar!!!!!
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WE KIJKEN VOORUIT….

April
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M

20

D

21

W

22

D

23

V

24

Z

25

Z

26

M

27

D

28

W

29

D

30

V

KS: Kleuterschool / LS: Lagere School

KS
KS
LS
LS
KS
LS
LS

Welkom instappers
Luizen pluizen
Lentewandeling in Vrieselhof voor 2de leerjaar (per klasgroep)
Sportnamiddag 6de leerjaar (per klasgroep)
Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 2B-6A-6B-6C
De grote verkeerstoets voor 5A-5B-5C

KS
LS
LS

Startmoment: gezond lichaam
Lenterapport voor 3-4-5-6
Lentewandeling in het Rivierenhof voor 1A

KS
LS
LS
LS
LS
LS
KS
LS
LS

NM

NM
NM
11.40u.

20.15u.
LS

DEZE WEEK: GEZONDE WEEK
Uitstap naar de Lilse Bergen voor 2de leerjaar (per klasgroep)
Lentewandeling in het Rivierenhof voor 1B
Avonturendag in de Lilse Bergen voor 4de leerjaar (per klasgroep)
Lentewandeling in het Rivierenhof voor 1C
Zwemmen voor 4A-4B-2A-4C
Viering jarigen (zonder toeschouwers)
Workshop ‘Veilig op weg’ voor 5de en 6de leerjaar (per klasgroep)
Sportnamiddag 1ste leerjaar
Ouderraad
Workshops Djembe, Beatbox en theater voor 4de leerjaar (per klasgroep)

Mei
1
2
3

Z
Z
M

4
5

D
W

6

D

7
8
9
10

V
Z
Z
M

KS
LS

DEZE WEEK: VERKEERSWEEK
Scilladag voor 6de leerjaar (per klasgroep)

KS
LS
LS
LS
LS

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 2C-6A-6B-6C
Sportnamiddag 5de leerjaar (Atletiek)
Afvalproject voor 2de leerjaar (per klasgroep)
Fietsexamen 6de leerjaar
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11
12

13
14
15
16
17

D
W

D
V
Z
Z
M

18
19

D
W

20

D

21

V

22
23
24
25

Z
Z
M
D

26

W

27
28
29
30
31

D
V
Z
Z
M

KS
KS
LS
KS

KS
LS
LS
LS
LS
KS
LS
KS
LS
LS
LS
LS

10.30u.

VM
NM

VM

KS
KS
20.15u.
KS
KS
LS
KS
LS
KS

11.40u.
NM

Schoolreis 2KO + 3KO
Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 1A-1B-2A-1C
Kijkuurtje instappers 17 mei
Onze-Heer-Hemelvaart
Brugdag

Welkom instappers!
Uitstap i.s.m. Scilla voor 5de leerjaar (per klasgroep)
Uitstap naar de kinderboerderij Rivierenhof voor 1A
Uitstap naar de kinderboerderij Rivierenhof voor 1B
Sportdag 1ste graad
Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 2B-5A-5B-5C
Startmoment: Weerbaar zijn
Sportdag 2de graad
Uitstap i.s.m. Scilla voor 6de leerjaar (per klasgroep)
Sportdag 3de graad
Uitstap naar de kinderboerderij Rivierenhof voor 1C
Pinksteren
Pinkstermaandag
DEZE WEEK: FEESTWEEK
Bodymap-dag
Plaatselijk comité
Geen sporten in de Schoolstraat
Sportdag
Zwemmen voor 3A-3B-2A-3C
Viering jarigen zonder toeschouwers
Bosspel (onder voorbehoud)
Speelse dag (schoolfeest voor de kleuters)
Drive-in catering schoolfeest
Uitstap naar Hidrodoe en Netepark voor 3 de leerjaar (per klasgroep)

LS

Juni
1
2

D
W

3

D

KS
LS
LS
19.00u.

4
5
6
7

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 3A-4A-4B-4C
Sportnamiddag 4de leerjaar
Ouderraad

V
Z
Z
M
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8
9

D
W

10
11
12
13
14
15
16

D
V
Z
Z
M
D
W

17

D

18
19
20
21
22
23

V
Z
Z
M
D
W

24
25
26
27
28
29
30

D
V
Z
Z
M
D
W

KS
KS
LS
LS

Schoolreis 1KO
Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 1A-1B-1C-3B
Sportnamiddag 3de leerjaar

KS
LS

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 3C-5A-5B-5C
Uitwisseling 3KO – 1LO (onder voorbehoud)
Start alternatieve week voor 6de leerjaar i.p.v. meerdaagse schoolreis
Sportnamiddag 2de leerjaar

LS
LS

20.15u.
LS
KS
LS

Schoolraad
Uitstap naar Bokrijk voor 2de leerjaar (per klasgroep)
Geen sporten in de Schoolstraat
Muzische workshops online o.l.v. Woord- en Muziekacademie voor 2de lj.

Afscheidsavond 6de leerjaar met proclamatie
Klasdag 6de leerjaar
Laatste schooldag
Zomerrapport
Viering jarigen
Afscheidsreceptie 3KO (concept afhankelijk van maatregelen)

LS
LS
LS
KS
KS

KIJKUURTJE 31 AUGUSTUS 2021
Wijkschool: 16.30u.- 17.30u.
Kleuter- en Lagere School: 17.00u.-18.00u.
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