Nieuwsbrief 3
30/11/2015
Voorwoordje
Beste ouders, lieve kinderen,
In deze donkere dagen herdachten we Marley, die reeds een jaar geleden
van ons heen ging.
We kijken nu met z'n allen uit naar de kerstperiode, die ons hopelijk vreugde
en vrede kan brengen.
Maar eerst ontvangen we vrijdag de Sint en zijn pieten. Een heerlijke,
zorgeloze periode voor de kinderen. Zij staan alvast te popelen. Welke
fratsen zullen de pieten nu weer uithalen? Wat brengt de goedheilige man
voor de klas? Spannend ...
Nog 4 keer slapen en we weten het! Zet je schoen alvast maar klaar!

Nieuws
overlijden:

°2/9/1928 -  12/11/2015
Gratien Descheemaeker,
overgrootvader van Elias (5A), Arno
(3B)en Wout (1A) Deryckere

Directeur Véronique

Voorbije activiteiten
5A

23/10

Elke week kan je op de webblog van 5A een verslagje
terugvinden van een leerling uit de klas. Hierin kan je lezen wat
er allemaal gebeurt in onze klas! Laat bij je bezoek gerust een
berichtje achter. zie website – blog 5A
Naar aanleiding van het herhalen van het
alfabet en het alfabetisch leren rangschikken in
de taallessen, hebben we met de ganse klas
een leuk toneel ingeoefend. (3A) zie website –
blog 3AB

30/10

We genoten met volle teugen van deze dag. Samen soep
maken met de groenten uit onze moestuin. Smullen van de
lekkere soep met spinnen en spinnenweb. In de namiddag
genieten van een film! Met ons beloningssysteem behaalden
we ook onze eerste 100 punten binnen. We kozen voor …
popcorn tijdens de film. (4A) zie website – blog 4A

3B

Check de klasblog van 3B voor een overzicht in woord en beeld
van de voorbije activiteiten ! zie website – blog 3B

°3/2/1915 -  25/11/2015
Clemence Albertine Martens,
schoonmoeder van juf. Martine
Burghgraeve

Belangrijke mededeling
KERSTVAKANTIE
van 21-12-2015 tem.
3/1/2016

10/11

Wat ziet de wereld er wonderlijk uit in
deze tijd van het jaar!
Daarom maakten we een prachtige
herfstwandeling. We keken naar de
verschillende soorten bomen en hun
vruchten, en konden zelfs een specht
horen! We hebben ook kennis gemaakt
met onze stagiaire juf Lisa Marie, tof. (2B) zie website – blog 2B

13/11

Uit de kindermond
Tijdens het liedje van de
weerkalender : Weermand,
weermand,zeg eens
even….(ipv. van weerman)
(1KLB)

In het kamp van Breendonk werden we met de gruwel van
WOII geconfronteerd, in de namiddag genoten we
van wetenschappelijk verantwoorde ontspanning
(6A en B) zie website - blog 6A

Oproep
17/11

Wij gingen die dag samen met opa en oma op
berenjacht.(1KL.A&B)
Foto’s zie website fotoalbum

18/11

Leve oma en opa! We maakten samen heerlijke fruitsatés.
Foto’s zie website fotoalbum en blog PKLA en PKLB

18/11

Een brief naar de Sint... (2A)
zie blog 2A

19/11

Met opa en oma naar het museum… (3KL A, B & 2)
Foto’s zie website fotoalbum en klasblog

26/11

De kinderen van het derde leerjaar nodigden de grootouders
uit voor een spelnamiddag : ‘t was tof ! (3A,B) (foto’s volgen)

27/11

Ook in het zesde leerjaar vinden wij het fijn om onze
grootouders uit te nodigen in onze klas. We knutselden samen
mooie spullen voor de kerstmarkt! (6A en B) zie website -blog
6A+6B

Komende activiteiten
4/12

Sint en pieten op school, spannend…

11/12

Sfeervolle kerstmarkt, vanaf 15u30 tot 17u30.

17/12

Kerstviering om 14u.

18/12

Rapport2



Gelieve alle kledij
van uw kind(eren)
te naamtekenen
(jas, muts,
handschoenen,
sjaal) alsook de
brooddoos en
koekjesdoos.



Wij zijn op zoek naar
(2de hands) boeken
voor jong en oud
(prentenboeken,
leesboeken,
strips,…) om op de
Kerstmarkt te
verkopen. Wie
boeken wil
schenken mag deze
afgeven aan de juf
of meester.

