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Uitstap Brussel 3e graad 

Op 23 januari trokken de dames en heren van de 

derde graad richting Brussel. 

In de voormiddag genoten ze van een dynamisch 

concert in de BOZAR. 

’s Namiddags kregen de kinderen een professionele 

rondleiding langs de klassiekers van onze Brusselse 

hoofdstad. 

Het werd een leerrijke en prettige ervaring! 

 

 

 

 

 

Eetfestijn 

Wellicht hebben jullie in ’t Opwijks Leven reeds 

gelezen hoe succesvol ons eetfestijn alweer eens 

was: 850 eters! (50 meer dan vorig jaar) 

Via deze weg moet ik dan zeker Erik, de papa van 

Kwinten van het 5e leerjaar, spreekwoordelijk, in 

de bloemetjes zetten vanwege zijn fantastische 

kookprestaties! 

Ook bedank ik de andere mensen die op één of 

andere manier hun steentje bijdroegen aan dit 

wervelend eetfestijn! 

Noteer alvast in jullie agenda: 

40e eetfestijn VBS ’t Luikertje op 2 – 3/02/2019 te 

Droeshout! 

 

 

 

 

 

 

Carnaval op school 

De slingers voor ons carnavalbal waren 

weggevlogen. Gelukkig konden de kinderen door 

middel van enkele carnavaleske activiteiten 

(maskers maken, dansen en nog veel meer) slingers 

verdienen. 

En zo werd het nog een “feest-van-jewelste” met 

de aanwezigheid van de Opwijkse prinsen carnaval! 

 

 

 

 

 

Verslag skivakantie 

Onze krokusvakantie was voor de grootsten op onze 

school alweer eens gevuld met een leuk ski – 

avontuur. 

De skiploeg en de kinderen zetten hun beste 

beentje voor om er een geweldige “emoji” – editie 

van te maken! 

Ook de skimonitoren, de buschauffeur en “Hans 

und Brigitte” waren weeral eens van de partij. 

Eén ding is zeker: “WIJ ZIJN ZOT VAN DE SKI”   

Iedereen van het 4e ,5e en 6e leerjaar is van harte 

welkom op de skifuif van 30 maart 2018!!!   
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Resultaten ‘tevredenheidsenquête’ 

Na analyse van de resultaten van onze enquête en 

een berekening die we zelf maakten; op basis van 

de percentages per onderdeel; zijn we zeer 

tevreden om te kunnen melden dat we geslaagd 

zijn MET ONDERSCHEIDING. We haalden een 

gemiddelde score van 82 %. 

We zijn tevreden dat de school het goed doet. We 

zijn dan ook fier om dit te kunnen vermelden.  

Meer details van de resultaten van onze enquête 

volgen in een extra editie van ’t Open Luikje vòòr 

de paasvakantie. Zoals overal zullen we dankzij 

jullie opmerkingen onze school nog proberen te 

optimaliseren! 

Enkele leuke citaten wilden we jullie toch niet 
onthouden: 

“Toffe school waar je je kind met een 
gerust hart elke dag naartoe brengt” 
“Gemoedelijke, familiale sfeer” 
“Waar iedereen iedereen kent” 
“Goede aanpak bij problemen” 

Jeugdboekenmaand 

De maand maart wordt de jeugdboekenmaand. Dat 

betekent evenveel als “we gaan nog meer plezier 

beleven aan het ‘neuzen-in-boeken’”. 

Verschillende activiteiten staan reeds op til en we 

gaan voor verschillende soorten boeken die we op 

een plezante manier zullen benaderen. 

Onder andere bij het niveaulezen zal er ook 

voorgelezen worden want luisteren naar boeken 

kan ook leuk zijn! 

Niveaulezen + nieuwe groepen 

Daarbij sluit ook nog eens aan dat we de groepen 
van niveaulezen gaan aanpassen volgens het AVI – 
niveau. Het zou dus wel eens kunnen dat jullie bij 
een andere juf of meester terecht komen op 
vrijdagvoormiddag!   
 
BELANGRIJKE DATA VOOR JULLIE EN DE KINDEREN 
 

 Oudercontacten lagere school: woe 7 maart 
2018 

 Pyjamadag (dagje vroeger dan de meeste 
scholen!) = donderdag 08/03 

 Pedagogische studiedag: vrijdag 09/03  
= GEEN SCHOOL 

 

Week tegen pesten 
 
Tijdens de week tegen Pesten werd er naar 
jaarlijkse gewoonte volop gepraat, gewerkt, 
gespeeld, … rond dit actuele thema. 
 
Omdat alles zo gevoelig ligt, hadden we besloten 
er toch een blijvend zichtbaar signaal aan over te 
houden. 
 
Zo creëerden we de “muur tegen pesten” alwaar 
elk kind van onze school zijn gevoelens heeft over 
geuit. 
 
U kan dit altijd eens komen bezichtigen in onze 
turnzaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projectweek 
 
Oorspronkelijk heette onze projectweek, project 
“reizen”; maar vanwege ons jaarthema hebben we 
er dan maar “Op zoek naar vreemde schatten” van 
gemaakt!  
 
We proberen dit thema door te trekken in alle 
vakken en klassen en duiken onder in de wondere 
wereld van de verschillende werelddelen.  
 
Jullie al benieuwd of jullie op reis gaan naar de 
oerwouden van Afrika of gaan springen met de 
kangoeroes in Oceanië? Of gaan jullie Chinese 
tekens nabootsen in Azië of cowboys imiteren in 
Amerika?  ... 
Zo kunnen we nog vele voorbeelden geven. 
 
Noteer alvast de data in de agenda! 
 
 
 
 
 

 Projectweek van ma. 12/03 t.e.m. vrijd 16/03 

 Kleuternamiddag + toonmoment projectweek = 
zondag 18/03 van 14u – 17u  

 Paasvakantie van ma. 02/04 t.e.m. zon 15/04   

 Vormsel = zaterdag 21/04  

 Brugdag = maandag 30/04 = GEEN SCHOOL 
 

MAART – APRIL 2018 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 


