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Voorbije activiteiten
15/1

16/1

Nieuws

Op maandag 15 januari kwam er bij ons een nieuwe leerling
in onze klas uit Uruguay (Montevideo). Juliana blijft nog bij ons
tot de krokusvakantie. Welkom! 5B
Q- music presentator
Wim Oosterlinck kwam
ons, voor zijn actie
‘Blind gedropt’, een
rekenles geven! (2B)
zie website lager blog
van 2AB

geboorte:

Kadir, ° 25/12/2017
broertje voor Arnisa Akin (6B)
Izzie, ° 10/01/2018
zusje voor Lou Everaert (3A)

16/1 Bezoek aan het beroepenhuis en de
curieuzeneuzetocht.
zie website lager blog 6A en 6B

huwelijk:
Op 12/1/2018 huwden de ouders van
Elise De Trog (1KLC)

17/1

Het vijfde en zesde leerjaar sloegen de handen in elkaar om
duidelijk te maken dat pesten helemaal niet oké is! Aan de
hand van 5 verschillende muzische activiteiten werkten we,
door de klassen heen,
samen om de STIP IT-actie
kracht bij te zetten.
zie website lager blog 5 / 6

overlijden:

 9/12/2017
Marie Deschuyter, nichtje van BillieLouise (3B) en Bastiaan Beekman(1A)
° 3/9/1931  10/1/2018
Denise Van Glabeke, oma van juf
Mieke (2B)

22/1

Vanaf nu lezen elke maandag de kinderen van het 1ste
leerjaar in kleine groepjes met leesouders. Ook de mama’s,
papa’s, oma’s, lezen op hun beurt voor uit een prentenboek.
Dankjewel omdat jullie met ons willen oefenen!!!

°19/7/1924  18/1/2018
Michel Biot, overgrootvader van
Anne-Charlotte (4B), Louis (3KLC) en
Victor (PKLB) Biot

19/1 We kregen een nieuw ‘leesvriendje’.
Tweewekelijks zullen de jongens en meisjes van 5A
de kinderen van 2B helpen lezen. Als beloning lezen
de oudsten daarna ook een sprookje voor..

UIT DE KINDERMOND

zie foto’s op onze website, lager blog 2AB

19/1

24+25/1

Om ons thema ‘licht en donker’ af te sluiten, kwamen we op
vrijdag 19/1 allemaal in pyjama
naar school. We hielden een
echte pyjamaparty met muziek
en aten heerlijke zelfgebakken
sterrenkoekjes. Wat een plezier!
1KLC
zie foto’s op onze website, kleuter
blog 1KLC juf Lies
We denken na over onze toekomst en de grote stap naar het
secundair. We bezoeken SFI en het Scheppersinstituut. Foto’s
vind je op de blog!
zie website, lager blog 6A/6B

“Juf, ik heb rijke handen!”
(gouden verf die aan de handen
hing tijdens het schilderen van de
nieuwjaarsbrief) - 3KL.C
~
Kleuters spelen in de poppenhoek
tijdens het thema “Mijn lichaam”…
“Dokter, haar buik doet pijn. Ik denk
dat er een baby in zit.” – 2KL.B
~
Wat is een geldautomaat? “Een
machine die geld opslokt of
uitspuwt...” – 3 LJ.

25/1

Wij gingen naar de Kopergietery om de dansvoorstelling
‘9’ bij te wonen. Keitof! (4de leerjaar)
zie website, lager blog 4A/4B

Komende activiteiten
1/2
2/2
6/2
8/2
9/2

Bezoek NTGent achter de schermen (5de lj.)

WISTJE DAT…
… er 771 dozen SFB mix en truffels
verkocht werden?

Quiz SFB
Medisch onderzoek 1ste lj.
Zwemmen 3de lj.
Medisch onderzoek 1ste lj.
Rapport 4

… deze 10 leerlingen voor bijna 25%
van de verkoop zorgden?

maandag 12/2 tem. zondag 18/2 KROKUSVAKANTIE

… we met de opbrengst van de
‘Chocolate en Cookies’ Sinterklaas
konden helpen?
19/2
26/2

Start broederlijk delen
Zwemmen 3de KL.B

… we 78 liter glühwein, Coca-Cola,
chocomelk & fruitsap uitdeelden
tijdens de nieuwjaarsdrink?

