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De spreeKBallON 
Pasen is 
 
met fris lentegroen 
uitbundig narcissen-geel 
en intense kleurentoetsen 
aan de slag gaan 
om terug zuurstof en pit 
in het leven te brengen 
 
Pasen is 
 
als de zon door de wolken priemen 
als een kuiken uit het ei breken 
als boomtwijgen uitlopen 
als bloesems ontluiken 
als bloemknoppen openbarsten 
als graan uit een zaadkorrel kiemen 
 
Pasen is 
 
Wakker worden uit je winterslaap 
de ogen openen, zien en opstaan 
verrijzen uit de as van het verleden 
verrijzen in alle kleuren van het leven! 
 
 
 

Kathleen Boedt 



Beste ouders, 
 
 
Een bewogen 2de trimester zit erop!  De coronacrisis heeft de wereld 
nog steeds in haar greep.  Ik had niet durven vermoeden dat het zo 
lang ging duren.  
 
En ik moet toegeven dat angst er zeker bij hoort.  De angst om zelf 
besmet te raken bijvoorbeeld of meer nog de angst om anderen te 
besmetten.  Een andere keer ben ik bang voor de zoveelste 
teleurstelling als plannen niet kunnen doorgaan. 
 
Tot aan de krokusvakantie konden we het virus buiten de 
schoolmuren houden.  Tussen krokus - en paasvakantie kwamen 
positieve testen van kinderen binnen met als gevolg dat kinderen 
met hoogrisicocontacten getest moesten worden. Doordat we de 
maatregelen zeer strikt opvolgen, kwamen er geen positieve tests 
meer bij.  Dit resultaat was een opsteker voor het hele team dat alles 
(ventileren -ook bij zeer koud weer-, handhygiëne, ontsmetten van 
materialen, werken en eten in klasbubbels…) zo goed mogelijk  
probeert op te volgen.  Het blijft echter heel belangrijk om contacten 
zo minimaal mogelijk te houden, ook tijdens de komende 
paasvakantie. 
 
Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik soms bij de pakken wil gaan 
neerzitten.  Maar zou dit zoveel beter zijn?  
 
Hoewel ik de kleine dingen van het leven meer ben gaan waarderen, 
wil ik toch blijven streven naar het beste.   
 
Neen, we moeten blijven dromen. Durven dromen, ook al weten we 
tegen beter weten in.  Ik hoop dat het licht van Pasen ons daarmee 
kan helpen.  Ik hoop ook dat ik omringd kan blijven door mensen die 
ook mijn leven verlichten. 
 



Dus op naar het laatste trimester van dit toch wel bijzondere 
schooljaar.  We duimen samen met jullie dat het licht aan het einde 
van de tunnel er gauw komt zodat het normale leven, ook op onze 
school, terug kan komen. 
 

 
 
 
Geniet van jullie 
vakantie in jullie 

gezinsbubbel! 
 
 
 
Vrolijk Pasen!  
 
 
 
Katrien De Smet  
Directeur 
 
 
 
 
 
Misschien zijn er kinderen die door corona van ver of dichtbij te maken 
kregen met afscheid nemen. Op YouTube vond ik een mooie animatiefilm: 
“the life of death”. Die kan je gebruiken om dit onderwerp misschien 
bespreekbaar te maken. 
In deze prachtige kortfilm van Marsha Onderstijn zie je hoe de dood ons 
allemaal raakt. De dood wordt voorgesteld door een vriendelijk figuurtje 
dat door het woud heen beweegt en letterlijk de levende planten en 
dieren in aanraking brengt met hun einde. Soms raakt de dood de 
levenden tot zijn spijt sneller aan dan hij zou willen. Tot hij een ree 
tegenkomt in het woud. De dood kan zichzelf er niet toe brengen het dier 
om te brengen en loopt een tijdje met haar mee. Tot op een dag het dier 
oud en moe is en zelf op de dood afstapt. 



Vasten – Probeer het eens uit 
 
Van de vasten iets maken… 
Misschien lukte het vorig jaar niet. 
Misschien is het nu de eerste keer. 
Misschien heb je voor deze keer dromen. 
Probeer het dus eens uit. 
 
Probeer eens in deze vastentijd 
in een ander ritme te leven. 
Tijd geven aan de dingen 
die anders altijd blijven liggen. 
Tijd geven aan je lichaam en je geest 
om tot rust te komen. 
 
Probeer eens in deze vastentijd 
op een andere wijze te leven. 
Waarde geven door te delen wat je hebt 
zonder schrik om zelf tekort te komen. 
Waarde geven aan verzoening om zo 
jezelf en de andere mens 
een nieuwe kans te geven. 
 
Probeer eens in deze vastentijd 
vanuit een andere bron te leven. 
Inspiratie halen uit het levensverhaal 
van de Mens die opkwam 
voor kleine mensen. 
Inspiratie geven aan mensen in je buurt 
om samen dat geloof te beleven. 
 
Probeer het eens uit 
enkele dagen of misschien wel 40 dagen. 
Dan wordt Pasen verrassend vreugdevol. 
                                                                              Antoon Vandeputte 
 



Het oog van de leraar 
 
De Iranese schrijver Kader Abdolah vertelt over een familie van 
tapijthandelaars en imams.  Het zijn de vrouwen van de familie die 
zorgen voor de tapijtpatronen.  Elke herfst lokken ze trekvogels naar 
de binnentuin van het grote familiehuis.  Ze vangen ze in kooien om 
de vormen en kleuren van hun verenkleed te tekenen.  Die 
tekeningen worden later tapijtontwerpen. 
 
“Ze beseften niet dat ze kunstenaars waren.  Ze beschouwden hun 
werk als het voortzetten van de traditie van het huis.  Ze wilden de 
mooiste tapijten van het land maken, van het Midden-Oosten zelfs.” 
 
( Kader Abdollah, het huis van de moskee.) 
 
De vrouwen herkennen schoonheid waar anderen aan voorbijgaan. 
 

 
 
 
Is dat niet ook zo in het onderwijs ? 
 
Een leraar herkent een belofte in elk kind, ook als anderen dat niet 
zien. 
Een leraar koestert die belofte met hoop, zodat ze waar kan worden. 
En een leraar bekijkt dat vaak “ als voortzetten van de traditie van 
het huis”. 
Maar eigenlijk is het echte levenskunst. 



 
 
 
 
 
 

 

10 tips om je kinderen aan het lezen te krijgen… 
 

Dit schooljaar staat ‘lezen’ in de kijker. We willen graag iedereen 

met  

plezier aan het lezen krijgen. Met verschillende initiatieven 

proberen we ons doel te bereiken. Denk maar aan onze 

schoolbibliotheek, de leeskwartiertjes in de klas, de 

maandthema’s… Heel veel kinderen zijn heel enthousiast. Lukt het 

ook om ze thuis aan het lezen te krijgen? Hier vind je alvast enkele 

tips (We haalden onze inspiratie uit Het Nieuwsblad.😉): 

 

1. Voorlezen, voorlezen en voorlezen! 

Voorlezen wakkert het leesplezier bij kinderen aan. Vele 

ouders stoppen met voorlezen als hun kinderen leren lezen. 

Doe dat niet. Er zijn heel veel verhalen die ze misschien wel 

graag willen lezen, maar nog niet kunnen. Bovendien is een 

voorleesmoment heel gezellig. 

2. Laat moeilijke woorden tijdens het voorlezen niet weg, maar 

leg ze uit. Door de tekst eenvoudiger te maken, vinden 

kinderen het moeilijker om verbanden te leggen en zullen ze 

het verhaal minder goed begrijpen. 

3. Laat je kind het boek links liggen na het lezen van een 20-tal 

pagina’s? Verplicht het dan niet om het boek helemaal uit te  

lezen. Laat het een ander boek kiezen als het niet aanslaat. 

Wij zappen toch ook weg als we een televisieprogramma 

maar niks vinden? 

4. Lezen kinderen graag eens stripverhalen? Laat ze dan 

begaan. Strips en prentenboeken kunnen een opstap 

vormen naar andere boeken.  

5. Haal ook letterlijk boeken in huis. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat de aanwezigheid van boeken het leesplezier 

bij kinderen kan aanwakkeren. Leg enkele exemplaren in hun 



slaapkamer of op het toilet. Het maakt de verleiding om erin 

te bladeren en te lezen alleen maar groter. 

6. Geef als ouder het goede voorbeeld. Als ze jou zien lezen, 

gaan ze jouw gedrag imiteren. 

7. Varieer in genres. Je hoeft niet altijd te kiezen voor een 

sprookje of een verhaal met een goede afloop. Lees gerust 

ook boeken voor die geen fictie zijn. 

8. Creëer een leesmoment voor jezelf, dat werkt aanstekelijk. 

Laat je kinderen weten dat je even gaat lezen, met een 

kopje koffie en koekje in de zetel. Geef ze de kans om samen 

met jou te lezen of hun eigen leesmoment te creëren. Op 

school zijn de leeskwartiertjes daar een voorbeeld van. 

9. Keer de rollen eens om. Laat je kind eens voorlezen terwijl jij 

luistert. Oudere kinderen lezen vaak voor aan jongere 

broertjes en zusjes: dat is meestal een leuke ervaring. 

10. Gaat het lezen wat moeilijker bij je kind? Dan is de kans 

groter dat een kind zijn motivatie verliest. Het is omdat je kind 

niet vlot technisch kan lezen, dat het dan het verhaal niet 

begrijpt. Grijp hier eens terug naar luisterboeken. Die werken 

drempelverlagend, waardoor je kind toch leesplezier kan 

beleven. Alleen op een andere manier. 

 

 

 

 

 



Wat we beleefden in het zesde leerjaar? Wel…. 
 

Techniek in de klas. 
Een leerkracht van Bernardus technicum leerde ons 

een usb lampje te maken.  

 
 

Het USB lampje maken vond ik echt leuk! (Ilyas) 
 

Er kwamen mensen uitleg geven, hoe we een USB lampje moesten 
maken. Dit kon je dan aansluiten om uit te proberen.  

Er wisselden verschillende kleuren lichtjes. (Matti) 
 

                      
 
 
                                                     
 
 



Het was eens iets anders om zo 
een lampje te maken! Mooi om te 

zien en te maken.  
Leuk om eens een leerkracht uit 

het middelbaar te ontmoeten. 
(Maaren) 

 
 
 
 

 
Zo heb ik ook eens gezien wat ze in de richting techniek allemaal 

doen. Het is ondertussen een kleine disco thuis… (Clara) 
 

Dit kwam perfect uit! Ik was al even op zoek naar een disco 
lampje voor als ik muziek luister in mijn kamer! Leuk! (Milan) 

 
 

Door de omstandigheden konden we de Bernardus 

scholengroep niet gaan bezoeken op de KDOO- dag. 
Maar we moesten niet treuren want ze bezorgden ons 

in de klas een onvergetelijke KDOO- namiddag! 
 

 
 

Het was leuk om op deze manier iets te weten te komen over het 
middelbaar. (Karo) 



                            

 
 

Het KDOO-spel was 
heel tof, zo leren we 
toch iets bij! (Vince) 

       

 

 

 

Heel tof hoe ze de 
Bernardus school een 

beetje in onze klas 
brachten! Het was 
leerzaam! (Pauline)  

                        

 
 

 
 

 
 

Het was fijn om Bernardus 
op een speelse manier te 

leren kennen! (Fleur) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ons taal thema gaat over trucage. We konden het niet 
laten om ook eens iets te proberen… 

 

We hebben nep wonden gemaakt. Ik vond dit super leuk om te 
doen! (Elle) 

                       
 

In de les hebben we geprobeerd wonden te maken met nepbloed, 
we hebben veel gelachen. We probeerden onze ouders te doen 

schrikken maar dit is niet altijd gelukt…. (Wannes) 
 

       
                                

Nep wonden maken was leuk! (Yben) 
 

Ik maakte voor de eerste keer nep wonden. Ik wist niet eens dat 
dit kon…! Het was echt leuk! (Lars) 

 
 
 

Super leuk die nepwonden maken! (Yana) 
 

                                              

 



‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’ 

Wat deden wij de afgelopen periode?  

 

Benieuwd naar wat wij deden de voorbije tijd? Ook al waren 

uitstapjes niet mogelijk, toch zaten we niet stil. 

 

 
 

 

We genoten van: 

- Het bekijken van een filmpje van auteur Guy Didelez. De 

boeken werden uitgestald in onze eigen klasbib. Samen met 

boeken in het thema ‘humor’. Zo kunnen we wekelijks genieten 

van de klasbib en de schoolbib! 

- Een modeshow in het Frans. Elke leerling showde kledij en werd 

in het Frans voorgesteld en besproken door een medeleerling. 

 

 

We leerden over: 

- De jeugdboekenmaand. Daarbij gaven we een bespreking over 

een sprookje en maakten hierbij elk een filmposter. 

- De oppervlaktematen werden ons nog eens uitgelegd op de 

speelplaats.  

- De oppervlakte van onregelmatige veelhoeken. Enkele 

leerlingen van de klas kregen hier een aparte opdracht en 

mochten deze les dan uitleggen aan de rest van de klas. 

- Pyjamadag. Daarbij speelden we in de namiddag spelletjes.  



- Broederlijk Delen. We leerden over Christopher en Congo. Dit 

aan de hand van posters, powerpoint, quiz en spel. 

- We bereiden de Verkeerstoets voor. Op papier, op straat en via 

quiz.  

- De landen. Via opzoeken in de atlas en dit kunnen situeren op de 

wereldkaart aan bord.  

- … 

 

Veel van deze zaken kan je bekijken bij de foto’s op de website. Er 

komen zeker nog tal van leerrijke en speelse onderwerpen aan bod. 

We’ll keep you posted!  

 
! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van 

onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezen in de 4de klas. 
Tijdens dit schooljaar staat het lezen centraal op onze school. 

Met onze klas gaan we wekelijks naar de nieuwe schoolbibliotheek, 

waar de kinderen een boek kiezen en er mogen in lezen. Ze genieten 

dan echt van dit leesmoment waardoor het dan muisstil is in de bib. 

Ook de juf leest mee in haar dikke boek. 

In de klas hebben de kinderen steeds een boek uit de klasbibliotheek 

in hun schooltas. Er wordt nogal wat afgelezen in onze klas! 

Ter gelegenheid van de Jeugdboekenmaand konden we een digitale 

lezing van “Guy Didelez” bekijken. 

Laatst hadden we een opdracht rond een gelezen bib-boek. 

Sommige kinderen knutselden een prachtige kijkdoos of een maquette 

over een bepaald fragment uit hun boek, anderen maakten een 

schitterende bladwijzer of een tekening over de personages. 

Sommigen voelden zich zelfs geroepen om een heus gedicht neer te 

pennen of een grappig stripverhaal te tekenen. Stuk voor stuk 

prachtige resultaten! 

Achteraf mochten ze vooraan in de klas hun werkje(s) komen 

toelichten. Zo maakten ze reclame voor hun boek en waren er al 

onmiddellijk nieuwe lezers kandidaat. “Ik wil zo snel mogelijk dat 

boek lezen, het ziet er leuk uit!”. 

         



 
 

 
En zo krijgen onze kinderen meer zin in lezen! 

“Kom maar op met die boeken!!!” 



  JEUGDBOEKENMAAND 

BOEKENWORM IN HET DERDE 

LEERJAAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is jouw favoriete boek? Lees je graag? Hoe vaak lees je? 

Is lezen een feest voor jou? 

 

Tarja stelde met plezier haar persoonlijke verzameling boeken 

voor. Je kan zeggen dat lezen een hobby van haar is. Ze was 

dan ook zeer enthousiast toen ze haar boeken kon voorstellen 

aan de klas.  

 

  



HOEKENWERK  

SPELLETJES ROND DE KLOK IN 

HET DERDE LEERJAAR 
 

 
 

Al spelend leren is toch zo leuk!  

Zoals je ziet namen we met het derde leerjaar 

ook deel aan bednet!  



 

 



In het 2de leerjaar ... 

 
Zandlopers maken 

We moesten 2 plastic flessen en 

zout meebrengen. We moesten een 

stappenplan lezen. Toen moesten we 

het zout in de flessen doen en toen 

mochten we het omdraaien. Daarna 

mochten we het omdraaien. En 

tenslotte was het klaar. Wij vonden 

het heel leuk! 

 

Emiel en Marcin  

 

 

 
Fluo-actie 

Je moet zorgen dat je fluokaart vol is. Daarom moet je 

je fluohesje aandoen. Je moet je fluohesje aandoen 

zodat de auto’s je goed kunnen zien. Als je fluokaart 

vol is, mag je 

meehelpen om 

stickers op de poster 

te kleven. Als je 

kaart vol is, mag je 

naar de Zoo. 

 

Wout en Maxime 

 

 

 

 

 

 



Voorlezen aan Stella en Romy 
We gingen naar de bib 

en we moesten onze jas 

uitdoen. Dan moest 1 

kindje lezen bij Romy of 

Stella. Bij Cedric likte 

Romy 2 keer aan zijn 

hand. Als ze braaf was, 

dan kreeg ze een 

koekje. De andere 

kinderen moesten stil 

zijn terwijl ze een 

boekje lazen. 

Cedric en Yanis 

 

 

Op vrijdag gaan we naar de bib. We mogen dan 

voorlezen aan Stella of Romy. Het is leuk om voor te 

lezen. Stella is schattig en Romy likt. Daarna mogen we 

met Romy met de bal spelen. 

 

Rachid en 

Amina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Leeskastje van de mama van Elias 
Bij Elias thuis staat een leeskastje. Het is 

een grijs kastje met een dakje erop. Er 

komt nog versiering op. Er staan veel 

boeken in die je kan ruilen. Ze zijn er trots 

op. Er staan leuke boeken in. Er staan zelfs 

strips in.  

Elias en Ilaya 

 

 

Boekbespreking 
We maakten een boekbespreking in 

de klas. Ons boek ging over 2 

honden en een gevaarlijk spel. We 

vertelden over ons boek. We 

maakten een nieuwe kaft voor ons 

boek. De boekbespreking was heel 

leuk. 

Louis en Seppe 

 

Pyjamadag 
Het was pyjamadag. We hebben gegeten en 

gespeeld in onze pyjama. 

De juf heeft een verhaal 

voorgelezen. We hebben 

ook zelf voorgelezen voor 

Romy in onze pyjama . 

We hadden ook een 

knuffel en een dekentje 

mee. We doen dit om de 

zieke kinderen te steunen.  

Prudence, Salih en Lana 

 

 
 



In het eerste leerjaar…    

 
Nu we alle letters leerden lezen in de bijtjesklas, 

zijn we helemaal in de ban van boeken… 
 

Om dit te vieren ging onze klasbib open en mogen we 

boekjes lenen om thuis te lezen. 

Elke week gaan we ook naar de schoolbib. Daar luisteren we 

naar een verhaal of genieten we van allerlei boeken. Het is 

heel gezellig in ’t Pelikaansnestje!  

De gang naar de schoolbib wordt elke maand mooi versierd. 

We zijn reeds benieuwd wat het volgende thema zal zijn! 

 

Op de nationale pyjamadag van Bednet gingen we zoals elke 

vrijdag naar ‘t Pelikaansnestje. Lekker lezen in onze pyjama… 
      

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Op de foto om alle zieke kinderen een hart onder de riem te steken. 



Schrijfdans in de kleuterklas? Waarom? 
Wanneer je kind start in het eerste leerjaar wordt er verwacht dat 

het gedurende een langere tijd kan stilzitten, een goede 

zithouding heeft, over een goede pengreep beschikt, vloeiende 

schrijfpatronen vertoont …  

Volgende basisvaardigheden zijn hierbij belangrijk.: 

 

1. De grove motoriek

 
 

2. De fijne motoriek 

 
 
Natuurlijk wachten we niet met de voorbereiding tot het einde 

van de 3e kleuterklas. We oefenen gedurende de hele 

kleuterschool. Dat gebeurt stapsgewijs. Kijk je even mee? 

 

 

 

 

 



 

 

 

- grote bewegingen 

- beide handen gebruiken 

- op grote bladen papier 

- … 

 

 
 
 
 

 

 
- al iets fijner werken 

- met 1 hand 

- met de vinger werken 
- … 

 
 
 
 
 
Wist je dat er ook evolutie zit in de vormen, die kinderen kunnen 

schrijven? 

1) 

 
2)  

 

 

 

 



3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

 
7) 

 
8) 

 
9) 

 



10) 

 
11) 

 
12) 

 
13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Met potlood op papier werken is de laatste stap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer foto’s kan je zien op de site. 

 



Met de 3e kleuterklas naar de ruimte! 
2 weken lang werd onze klas omgetoverd in een echt heelal. 
Ruimtestation, raketten, planeten, zon, ster, maan, Mars, Pluto, 
kometen ... De kleuters wisten er heel wat over te vertellen. Ze 
leefden zich in als echte astronauten.  
Liedjes, versjes, tellen, rangschikken van planeten ... We leerden heel 
wat bij! 
 

 

 

 

 



Wij verkleden ons al eens graag… 
 

 

Er zijn al verschillende momenten geweest waarbij we ons konden 

verkleden… en die momenten pakken we zeker mee! 

Driekoningen, Carnaval, pyjamadag (bednet), Max de muis,  

passende verkleedkledij in ons thema … 

En wees gerust, er zullen zeker nog momenten aankomen ;-). 

 

 

  

 

 

 
 

  



 



Verjaardag vieren in de kleuterklas. 
 

 

Wat doen wij eigenlijk allemaal op een verjaardag in de kleuterklas,  

denken sommige ouders waarschijnlijk? 

Wel, heel veel! We maken er steeds een echte feestdag van! 

 

Onze jarige is dan ook het kindje van de dag en echt alles draait rond 

hem/haar. 

  

Bij ons, in de kikkerklas, mag om te beginnen de jarige het feestboek 

‘invullen’. Met een blij of droevig gezichtje, kan de 

kleuter beslissen of ze een bepaalde activiteit wel of niet 

willen doen op hun dag. 

Voor corona mochten de kleuters dit boek meenemen 

naar huis en dit de dag ervoor thuis invullen. Nu doen we 

dit ’s morgens samen met de jarige. 

 

 

Waaruit kunnen ze allemaal kiezen? 
 

 

 

 Wil je een kroon van school? 

 Wil je een ballon? 

(Dan tekent de juf er iets op wat de 

kleuter wil.) 

 Wil je muziek maken? 

(met muziekinstrumenten een toertje 

door de kleutergangen stappen.) 

 Wil je vroeger buiten spelen? 

 Wil je een tekening krijgen? 

(we maken allemaal een tekening voor 

de jarige en maken er een boekje van.) 
 

 



 Wil je een filmpje, een liedje of een verhaal horen/luisteren? 

(voor corona: mogen ze dit van thuis meebrengen. Nu mogen ze 

zelf kiezen op het digibord van school.) 

 Wil je bellen blazen? 

(evenveel keer blazen als het aantal jaar ze worden.) 

 Wil je kusjes krijgen? (kushandjes gooien) 

(evenveel keer als het aantal jaar ze worden.) 

 Wil je gaan roepen in de andere klassen? 

(“Ik ben jarig en jullie lekker niet!”) 

 

 

En natuurlijk hét hoogtepunt van de dag is het traktaat opeten van de 

jarige. Eerst kaarsjes blazen op onze taart en dan zingen we nog een 

liedje voor de jarige.  

 

HIEPERDEPIEP… HOERAAAA!! 

 

 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ’Een boek’ van Hervé Tullet kwam tot 
leven in de zonneklas  

 
Een interactief verhaal waarbij een gele stip 
de hoofdrol speelt.... Dit bracht voor ons de 
laatste weekjes heel veel plezier en 
verwondering.  
 
Samen met die gele stip keken we vol 
bewondering wat er allemaal gebeurde in 
het boek.   
 
Stippen in 3 kleuren, stippen die groeien en 
groeien, steeds meer stippen kwamen erbij.  
Tellen, schudden, klappen,... steeds vroeg 
het boek ons iets te doen. 
 
Maar.... je moet wel met elke opdracht mee doen, anders lukt 
het niet. 
 

        



 

 
De juf maakte zelfs digitale verhalen van ‘een boek’ en van 
‘speel je mee’ zodat we op onze grote bord in de klas ook met 
de stippen op ontdekking konden gaan.   

 

 
 



 

Dit zorgde voor heel uitbundige kleuters  
 

 



Onze klas ging aan het experimenteren: stempelen met doppen, 
kleuren mengen op speciale manieren, spelen met doppen: 
sorteren, tellen, opdrachtkaartjes gebruiken, enz. 
We deden zoveel verschillende dingen. De juf heeft zelfs 
getoverd in de klas en wij mochten allemaal meehelpen. 
 

 

   





 

 
 

 

 



 

Wij hadden alvast heel veel 
plezier! 
 
Meer foto’s kunnen jullie 
vinden op de schoolwebsite 
 

Veel groetjes uit de zonneklas! 



Vakantiedagen derde trimester: 
 

 Donderdag en vrijdag 13 en 14 mei: Hemelvaart en brugdag 

 Maandag 24 mei: pinkstermaandag 
 
Te noteren data: 
 

 Vrijdag 30 april: rapport 4 

 Maandag en dinsdag 10 en 11 mei: oudercontact kleuter 

 Dinsdag 29 juni: viering einde schooljaar? 

 Dinsdag 29 juni: 19.00 u proclamatie voor onze schoolverlaters 

 Woensdag 30 juni:  
- rapport 5 en sportrapport 
- laatste schooldag van juf Sonia 

 
Goed om te weten: 
 
Er staan heel wat zaken gepland.  We moeten echter de corona-
evolutie op de voet volgen.  De agenda op de website wordt telkens 
aangepast.   
Dus onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud. 
 

 Dinsdag 20 april: Saperlipopette (L3 en L4) 

 Vrijdag 23 april: de grote verkeerstoets (L5) 

 Dinsdag 27 april: brugactiviteit voor K3 (rekenspelen) 

 Vrijdag 30 april: fotograaf op school 

 Dinsdag 4 mei: milieuboot voor L5 en L6 

 Donderdag 6 mei: het grote fietsexamen (L6) 

 Woensdag 12 mei: milieuboot (L4) 

 Maandag 17 mei: medisch onderzoek (K1) 

 Dinsdag 18 mei: verkeerspark lager 

 Week van 24 mei: IDP voor L4 (online) 

 Tussen 28 mei en 14 juni: IDP voor L6 (papier) 

 Dinsdag 1 juni: Rollebolle (K3) 



 Vrijdag 4 juni: Meester op de fiets (lager) 

 In de loop van de maand juni: alternatieve KBO-run (info volgt) 

 Dinsdag 8 juni: brugactiviteit K3 (taalspelen) 

 Week van 7 juni : tombolaverkoop op school 

 Vrijdag 11 juni: tocht tvv project Guinée 

 Dinsdag 15 juni: oudercomité 

 Voorlaatste of laatste week: verrassingsuitstap voor L5 en L6? 
 
 

 

 

 

 
 


