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Nieuwsbrief
- April Laatste trimester
Het derde en laatste trimester is gestart. De leerlingen krijgen de laatste nieuwe leerstof aangebracht en
gaan verder met het herhalen van alles wat ze dit schooljaar reeds leerden. Er wordt heel wat gewerkt in
de klassen, maar er is ook tijd voor spel en samenzijn. Leerlingen en leerkrachten herademen nu we
terug op klasuitstap mogen. Verschillende leerjaren mochten al genieten van leerrijke uitstappen.
We kregen ook nog eens het goede nieuws dat scholen vanaf 1 juni terug
meerdaagse uitstappen mogen organiseren. Dit betekent, als alles goed
blijft gaan, dat het eerste leerjaar op zeeklas kan vertrekken en het zesde
leerjaar nog enkele dagen op bosklas kan.
De zeeklas gaat door van maandag 7 tot en met vrijdag 11 juni.

De bosklas gaat door in de laatste week van het schooljaar. Van
maandag 28 tot en met woensdag
30 juni.
Verdere info volgt!

Oog voor lekkers
Van september tot april kon onze school intekenen
op het project ‘oog voor lekkers’.
Elke dinsdag kregen de kinderen een gratis stuk fruit
of groente aangeboden. De ene week aten ze
appels, de andere week komkommers, mandarijnen,
druiven, kerstomaten,….

Omdat dit project nu ten einde is, geef je vanaf volgende week terug elke dag, ook op dinsdag, een
stukje fruit/groente mee naar de school.
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Verlofdagen in mei

Kangoeroewedstrijd

In maart konden alle kinderen van de lagere school met interesse deelnemen aan de kangoeroewedstrijd.
Veel kinderen schreven zich hiervoor in. Zodra de resultaten bekend zijn en we over prijzen beschikken brengen
we iedereen op de hoogte.

Familienieuws
Juf Lore (BK3) en haar man werden op 27 maart trotse ouders van een derde
dochter Limme.

Van harte proficiat!
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Boekpromotie: een boek in de kijker: 4de leerjaar B
Juf Lisa van 4B las het boek ‘Joris en de geheimzinnige toverdrank’ van Roald Dahl
voor.

Dit boek gaat over een jongen die een heel bijzonder toverdrankje maakt om zijn
gemene grootmoeder een lesje te leren.
We deden in de klas een dramales over het verhaal. De kinderen moesten
improviseren: zelf bedenken wat ze in een toverdrankje zouden doen,
gekke dieren uit het verhaal uitbeelden, scènes uit het verhaal naspelen,…
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Boekpromotie: 3de leerjaar B
We werkten een aantal weken rond 'anders zijn'.
We luisterden naar het luisterboek Appartemensen van Dimitri Leue.
Appartemensen
Een verhaal met voetnoten in vier verdiepingen
Dit kleine boekje met bijhorende luister-cd vertelt het verhaal van mensen die in
hetzelfde appartementsgebouw 'Dahlia' wonen in de bloemenwijk. Eén van de
bewoners is Bonnie. Zij ziet het als haar persoonlijke missie om iedereen in het
appartementsgebouw te leren kennen en hen met elkaar in contact te brengen. Ze
trekt haar stoute schoenen aan en gaat bij alle bewoners op bezoek. Zoals de titel
van het boek reeds doet vermoeden, wonen er in het gebouw heel wat aparte
mensen; hun diversiteit zorgt voor een vrolijke mix van figuren.

De kinderen kregen allemaal een blanco appartementsgebouw. Na het beluisteren van een stukje,
tekenden ze de bewoners (met hun typische kenmerken) in elke flat. Ze mochten op de achterzijde noteren wat ze van het boek vonden.
Er werden een aantal boekjes in een andere taal
voorgelezen, we luisterden naar het Chinees,
Arabisch en Albanees. Binnenkort komt er nog een
Frans en Turks verhaal en Dario zal een stukje Spaans
voorlezen. We kregen ook het verhaal van Rosa Parks
(streed in Amerika voor gelijke rechten voor zwarte
mensen) te horen.
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Boekpromotie: 1KB
De kleuters uit de eerste kleuterklas bij juf Tessa gingen op
insectenzoektocht.
In het park De Porre konden ze veel kriebeldiertjes bewonderen.
In de klas lazen ze boekjes over insecten en de lente.

Boekpromotie: peuter
Jules ruikt de lente en gaat naar buiten. Hij kijkt naar alle bloemen en kriebeldiertjes in de tuin. Hij gaat
liggen in het gras en ziet de vogels heen en weer vliegen naar hun nest. Plots voelt Jules iets nat op zijn
knie! Hij veegt zijn knie af met een zakdoek en ruikt eraan. Bah, wat vies!
Een vogeltje deed zomaar kaka op zijn knie!
De peuterts vonden dit heel grappig en maakten ook een vogeltje in de klas. Verder mochten ze ook
kriebeldiertjes zoeken en bloemen zaaien en planten.
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Instap peuters
In de peuterklas van juf Kathleen startten na de paasvakantie de peuters Norah en Talha.
We wensen hen een hele fijne start op onze school toe.

Op maandag 17 mei, het laatste instapmoment van dit schooljaar, starten nog 3 peuters
Mariën, Arden en Inaya Maria.
Ook hen wensen we alvast welkom!

Kalender mei
Maandag 3 mei

Lights on Van Eyck in Gent

6de leerjaar

Vrijdag 7 mei

Mariaviering op de speelplaats van de lagere school Lagere school

Maandag 10 mei

Theatervoorstelling op bij juf Karin en juf Céline

Kleuters wijkafdeling

Lentespeurtocht in de tuin van Kina

3A

Dinsdag 11 mei

Bezoek aan Harry Malter

Kleuters wijkafdeling

Woensdag 12 mei

De school is gesloten: pedagogische studiedag

Donderdag 13 mei

De school is gesloten: O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

De school is gesloten: brugdag

Maandag 17 mei

Lentespeurtocht in de tuin van Kina

3B

Dinsdag 18 mei

Sportdag kleuters in de Alfons Biebuycklaan

Kleuters Alfons Biebuyckaan

Woensdag 19 mei

Sportdag in de wijkafdeling Henri Bouckaertstraat

Kleuters wijkafdeling

Maandag 24 mei

De school is gesloten: Pinkstermaandag

Vrijdag 28 mei

Rapport

Lagere school

Zondag 30 mei

Ophalen gezond ontbijt

Voor iedereen die een bestelling plaatste

Maandag 31 mei

De school is gesloten: lokale verlofdag
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