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Jeugdboekenmaand 

De maand maart was de jeugdboekenmaand. Om 

onze kinderen te kunnen laten genieten van 

boeken en aan te tonen dat lezen echt “plezierig” 

is, waren er de hele maand door ‘voorlees – 

sessies’. 

Door middel van “voordeur- lezen” konden de 

kinderen een hele week speuren naar het leukste 

boek. De voorflappen hingen aan de deuren van de 

klassen alwaar de boeken gingen voorgelezen 

worden. 

Op vrijdag kon men dan naar hun favoriete boeken 

gaan luisteren. De kinderen glunderden en 

genoten. 

Pyjamadag (donderdag 08/03) 

De officiële ‘pyjamadag’ ging eigenlijk door op 

vrijdag 9/03, maar wij waren er als de kippen bij 

om dit een dagje te vervroegen vanwege onze 

pedagogische studiedag op vrijdag! 

Wil dat nu ook juist lukken dat we voor ons Femke 

Bednet in orde aan het brengen waren en laat dit 

dan ook nog eens de organisatie zijn die de 

pyjamadag organiseert! 

Alle kinderen kwamen met de meest fleurige 

pyjama’s naar school om aan te tonen dat we het 

belangrijk vinden dat ook zieke kindjes les kunnen 

volgen!                                                                                                                                                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projectweek 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we een 
projectweek. Het thema “reizen” werd aangepast 
aan ons jaarthema; “Op zoek naar vreemde 
schatten”.  
 
Meestal worden er creadagen verdeeld over het 
schooljaar, maar deze keer hadden we het anders 
opgevat. 
 
In de kleuterschool draaide alles rond het 
prentenboek “De paraplu”. Een hondje vliegt mee 
met de wind aan een paraplu en verkent de wereld 
en ontdekt zo allerhande “gekke dieren”. 
Regelmatig werd er klasoverstijgend gewerkt. 
 

 
 
In de lagere school werden de klassen verdeeld 
over de verschillende werelddelen. Binnen deze 
werelddelen gingen de kinderen dan ’s namiddags 
klasoverstijgend en muzisch aan de slag. De 
kinderen kozen zelf hun werelddeel. 
                                         Vb. Afrika  
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Kleuternamiddag + toonmoment 
 
Aan het einde van de projectweek hadden de 
kinderen gigantisch leuke en creatieve muzische 
zaken gedaan! 
 
Zodoende maakten we van onze kleuternamiddag 
een heuse opendeurdag met een prachtige 
tentoonstelling van onze projectweek, per 
werelddeel. Er waren ook live – performances en 
men kon deelnemen aan een speurtocht! 
 
De opkomst was fantastisch en je zag de ouders en 
grootouders genieten!  
 
 
 
 
Applausdag 
 
Omdat we het fietsen en de verkeersveiligheid 
hoog in het vaandel dragen, namen we deel aan 
“applausdag”.  
 
Dit evenement was een initiatief van de 
“Fietsersbond”.  
 
Onze school werd mooi versierd met ballonnen en 
we stonden reeds vroeg klaar om alle aankomende 
fietsers te verwelkomen met een warm applaus. 
Zowel vooraan als achteraan aan de fietsenstalling 
steeg stelselmatig de groep supporters! 
 
Wie wilt er nu nog met de auto naar school 
komen?!                                                        
 
 
 
 

 Mei 
* Dinsdag 01/05             VRIJAF: Dag van de arbeid 
* Woensdag 02/05          Meespeeldag PK 
* Vrijdag 04/05               Medisch schooltoezicht K2 
* Zondag 06/05               Eerste communie – 10u30 
* Maandag 07/05            Oudercomité (met workshop  

nieuwe methodiek "nieuwe 
autoriteit") - 19u 

* Woensdag 09/05           Rapport 4 lagere school - 
geen oudercontacten 

* Dond, vrijd 10-11/05    VRIJAF : O.H.H. 
* Ma - vrijd 14 - 18/04    Doorlichting inspectie  
* Maandag 14/05            Sportdag LS 
* Maandag 14/05            Instapdag peuters 
* Dinsdag 15/05             Toneel K2 – 3 
* Donderdag 17/05         Sportdag KS 
* Dinderdag 17/05  MEGA DAG 6

e
 LS 

* Maandag 21/05            VRIJAF: Pinkstermaandag 
* Woensdag 23/05          Sportdag 2

e
 graad – 

gemeente Opwijk 

 

 
 
Gezondheidsweek 
 
Op onze school hebben we een werkgroep 
“veiligheid en gezondheid”. 
 
Deze werkgroep steekt elk schooljaar een 
“gezondheidsweek” in mekaar.  
 
Ook dit jaar konden we weer veel vertellen over 
gezonde voeding en het belang van bewegen. 
 
Leuke initiatieven als “one mile a day” en een 
“gezond ontbijt” maakten van dit project een 
gezond maar leerrijk geheel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Juni 
* Vrijdag 08/06 Schoolreis PK + K1-2 
* Woensdag 13/06 Meespeeldag  
* Vrijdag 22/06 (ov) Voetbaltornooi  

Scholengemeenschap  
L3-4-5-6 

* Maandag 25/06 “Uitlaatklepdag”  
 
Op “uitlaatklepdag” gaan de kinderen zich 
eens goed kunnen laten gaan! 
Wat er allemaal te beleven zal vallen, krijgen 
jullie zeker nog te horen via een begeleidende 
brief, maar het amusement is nu al verzekerd! 
Dit alles kadert ook in ons jaarthema “Op zoek 
naar schatten”! 
 
*Donderdag 28/06 Schoolreis K3 + LS  

  
Zie ook op de maandelijkse kalenders.  

MEI - JUNI 2018 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 


