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Eetfestijn 

Wat krijg je als je een geweldig culinaire kok 

enkele kippen en varkens geeft en er dan een 

gedienstig enthousiast team van ouders en 

leerkrachten op loslaat? 

Ons eetfestijn. 

Naar jaarlijkse traditie tijdens het eerste weekend 

van februari slaan het oudercomité en de school de 

handen in elkaar om jullie een weekendje lang 

gastronomisch te verwennen. En zo geschiedde 

alweer…. 

We ontvingen bijna 700 eters die hun maag 

plezierden met een nieuwe non – alcoholische 

aperitief en heerlijke gerechten als kip, vol-au-

vent, varkensgebraad; om af te sluiten met koffie 

of thee en cake of éclair! 

Noteer alvast in jullie agenda voor volgend jaar = 

zaterdag en zondag 6 en 7 februari 2021. 

Gluurburen… 

gluren bij de buren. 

Het eerste leerjaar mag nog eens gaan piepen in 

de klas van juf Caroline, waar ze altijd zeer leuke 

activiteiten doen.  

Het derde kleuterklas komt al eens een keertje 

gluren in het eerste leerjaar. Grote banken, grote 

stoelen...spannend toch! 

Elke keer zijn de kinderen zeer enthousiast om al 

enkele letters te leren kennen waar we volgend 

jaar ‘echte’ woorden mee gaan maken, lezen, 

schrijven.  

Door voorleesverhalen leren we elkaar, en Mol en 

Beer, ook steeds wat beter kennen. 

En dat vinden onze klasknuffels reuzefijn.  

 

 

 

 

 

 

Werkgroep “We voelen ons goed op school” 

Nieuw sinds dit schooljaar is deze werkgroep. Deze 

zorgjuffen komen regelmatig samen om 

initiatieven te bedenken die de sfeer en het 

welbevinden van de kinderen en leerkrachten te 

verbeteren. 

Resultaten enquête 

Vòòr het kerstverlof namen we in de lagere school 

een enquête af met allerhande vragen over de 

school. De kinderen leken over veel dingen zeer 

enthousiast en we zijn blij te horen dat de meeste 

kinderen echt graag naar school komen. 

Enkele zaken waar we nog meer werk willen van 

maken; aangegeven door de leerlingen: 

• Teveel ruzies en gepest 

• Niet altijd rustig in de klas 

• Leerkrachten kunnen nog positiever zijn 

Daar werden dus acties aan gekoppeld voor de 

volgende maanden! 

Pestbuddy’s 

Een groep vrijwillige 5e en 6e – klassers fungeren 

als “kapitein” en moeten ervoor zorgen dat de 

kinderen m.b.v. een “stappenplan bij conflicten”; 

tot een oplossing kunnen komen als er ruzie is. Zij 

worden hier maandelijks op getraind en gaan 

gesprekken aan met de kinderen. Zo leren 

kinderen ook dat “praten” heel belangrijk is om 

ruzies te kunnen stoppen! 

STIP IT – week  

Elk jaar staat er ook de klassieke “Vlaamse week 

tegen pesten” op onze agenda. De pestbuddy’s en 

de werkgroep doopten deze week dit schooljaar 

om tot de “STIP IT” – week.  

Meer uitleg op volgende bladzijde… 

 

’t Open LUIKJE 
2 – MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 

VBS ’t LUIKERTJE, Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

Tel.: 052/35.04.41 

           https://www.facebook.com/tluikertje.be/  

 

 

EDITIE JANUARI - FEBRUARI 2020 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.) 

http://www.tluikertje.be/
https://www.facebook.com/tluikertje.be/


 

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be  
 

 

Week tegen pesten = “STIP IT – week” 
In onze “STIP IT” – week werden onze kinderen 

uitgedaagd. 

Elke dag kregen de kinderen een opdracht waarbij 
ze SAMEN iets moesten verwezenlijken en dan een 
STIP verdienden op onze “schoolhand”: 
Op maandag moest men een spelletje in de klas tot 
een goed einde brengen waarmee ze bewezen dat 
ze samen plezier konden maken, zonder er ruzie 
over te maken. 
Op dinsdag staken de kinderen van 5 en 6 tijdens 
de extra’s een dansje in mekaar op het “STIP IT” – 
lied dat de kinderen dan aan het einde van de 
schooldag enthousiast moesten meedansen!  
’s Woensdags kregen de kinderen de opdracht om 
te proberen om conflictjes zelf op te lossen. Deze 
dag kregen onze kapiteins van 5 en 6 dus een dagje 
verlof! 
Op donderdag was de uitdaging om het “stip it – 

lied” zo goed mogelijk samen te zingen. 

Zo verdienden de kinderen op onze school 4 

stippen en kregen ze extra speeltijd! 

Vrijdag konden we dit uitgebreid gaan vieren 

tijdens kindercarnaval! 

 

 
 
 
 

Jeugdboekenmaand 
De maand “maart” staat in het teken van boeken. 
Leesplezier staat voorop en i.s.m. de bib zullen we 
enkele fantastische activiteiten uitbouwen die er 
ons toe zullen aanzetten vaker en liever boeken te 
lezen. Bijkomend thema is “kunst”. 
 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJKE DATA VOOR JULLIE EN DE KINDEREN 

• Skivakantie = zat. 22 t.e.m. 29 februari 2020  
VERSLAG IN VOLGEND OPEN LUIKJE  ! 

• Kleuternamiddag + toonmoment = zondag 
15/03 van 14u – 17u 

• Pedagogische studiedag = woensdag 
18/03/2020 = GEEN SCHOOL 

• “Applaus – dag” = vrijdag 20/03/2020  

• Ski – fuif = zaterdag 21/03/2020 om 19u 

• Sportdag gemeente 2e graad = woensdag 
25/03/2020 

• Paasvakantie van ma. 06/04 t.e.m. 
19/04/2020   

• Vodden en schroot =  25/04/2020 
 

Carnaval 
We gingen met z’n allen “op safari”. 
 
Elke klas koos een dier dat we in de  
jungle of de savanne dreigen tegen  
te komen en maakten zelf een prachtig  
kostuum. 
 
Zo liepen we als aap, giraf, zebra, olifant, papegaai, 

vogel, tijger of koala rond in Opwijk en dansten we op de 

beats van een remix van “the lion sleeps tonight”. 

 

We vertrokken op het Hof Ten Hemelrijk en sloten onze 

wandeling al feestend af op het jeugdheem waar de 

Opwijkse carnaval - vereniging van de Gatspoëters ons 

opwachtte met een hapje en een drankje. 

De kleinsten van de school genoten ook van een leuke 

carnaval - namiddag op school met juffen en stagiaires.   

Zo sloten we weer een geweldige periode af en doken de 

krokusvakantie in! 

 

 

 
 
 

Projectweek 
Naar aanleiding van de kleuternamiddag en onze 
opendeurdag zetten we een schoolproject op poten 
met als thema “doorheen de tijd”.  
 
We starten bij de kleuters die het hebben over 
‘dino’s’. In de lagere school lopen we door de 
geschiedenis van de prehistorie en de 
middeleeuwen, via de nieuwe tijden van 
ontdekkingen en oorlogen tot “onze tijd”.  
 
Dit zal resulteren tot een creatief toonmoment 
waar je op een zalige zondagmiddag kan komen 

van genieten! (of deelnemen aan workshops!      ) 

 
Welke “ontwikkelvelden” staan de komende 
maanden in de kijker? 
Maart = taalontwikkeling 
April = wiskundige ontwikkeling 
  

MAART – APRIL 2020 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 
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