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Nieuws 

 

geboorte: 

 
 

Maelyn en Leanne 

 

°11/11/2016,  zusjes van Eleni 

Bauwens (2de lj. A) 

 

 

 

 

__________________________ 

 

UIT DE KINDERMOND… 

 

 “Kan er een werkman komen om 

nog eens te kijken naar een raam 

want hij is het vergeten te 

opereren ?”  

(Leerling uit het 1ste leerjaar) 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten 

9+16/11 Met de tram brachten we het 

spinnenmuseum een bezoek. Het werd 

een onvergetelijke ervaring ! Lees en 

bekijk er alles over en nog meer op onze 

klasblog! zie  website- lager klasblog 2A + 

klasblog 2B 

 

14/11 Guy Timmerman kwam op bezoek bij ons op school.  Deze 

man ontwierp de ‘regenboogman’ op de rotonde aan onze 

school.  Wij maakten ook ons eigen regenboogmannetje.  Kijk 

maar op onze blog. 

 zie website lager blog van 3AB 

 

18/11 Bezoek aan Breendonk en Technopolis (6A 

en B) 

 zie website lager blog 6A en 6B  

 

18/11 Op vrijdag 18 november kreeg het vijfde leerjaar een 

dansworkshop in Gent. We maakten kennis met 

Groovymix en Jazz. Het was een onvergetelijke dag 

met heel wat beweging en plezier. Bekijk de foto’s 

zeker eens op onze blog! zie website lager blog 5A/5B 

 

 

18/11 STEAM : Het zegt jullie waarschijnlijk 

niets! Wij hebben er kennis mee 

gemaakt en we vonden het super! 

Bedankt, meester Frederic! 

Benieuwd naar wat STEAM 

betekent ? Kijk eens op onze blog ! 

 zie website lager blog 2A   

 

  

21/11 Maandag 21/11 was het exact 

twee jaar geleden dat Marley ons verliet. 

Het zesde leerjaar zorgde samen voor 

een warm moment om Marley te 

herdenken. zie website lager blog 6A en 6B   

   

 



 

 

Noteer alvast… 

 

SINT OP SCHOOL 

2 december 2016 

 

 

 

SOEP OP DE STOEP 

9 december 2016 

15u30 

 

 

KERSTVAKANTIE 

van 26 december 2016 

tem.  8 januari 2017 

 

19-26/11 Van 19 tot 26 november was 

  het voorleesweek. Ouders en 

  grootouders waren welkom 

  in onze klas om voor te lezen. 

  We hebben er echt van  

  genoten! 

   zie website lager blog 2B   

 
22/11 Wij leerden bij meester Frederic heel wat over zwaartekracht.  

Door samen na te denken en dingen uit te proberen hebben 

we Humpty Dumpty geholpen!  Als hij 

valt doet hij zich vanaf nu geen pijn 

meer.  Kijk maar naar de filmpjes op 

onze blog. zie website lager blog 3AB 

 

 

24/11 Ook 3B deed mee aan de 

voorleesweek. Per twee 

oefenden we een verhaaltje  

en lazen we voor aan de 

peutertjes van juf Carmen. 
zie website lager blog 3AB 

 

 
24/11 De peutertjes (PKLA en B) genoten van tik tak rond Sinterklaas 

en Zwarte Piet. Bekijk zeker eens de foto’s op de blog van juf 

Carmen. 

 zie website kleuter blog juf Carmen  

 

23+25/11 We werkten samen met het vijfde en zesde leerjaar op deze 

dagen. Op woensdag lazen de 6de klassers van juf Els 

sinterklaasverhalen voor aan ons. Op vrijdag versierden we met 

de leerlingen van juf Freya de kerstballen voor de wensboom. 

Bekijk de foto’s op de blog van juf Katrien zie website kleuter 

blog 3KLB  

 

 

 

Komende activiteiten 

 

 

13/12  Infonamiddag voor de nieuwe peuters die starten na de  

  Kerstvakantie en op 1 februari. Om 14u.  

 

22/12  Kerstviering 

 

23/12  Rapport 3  


