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Ski – vakantie (eind februari) 

Wildschönau, Oostenrijk. De ideale bestemming 

voor wintersporters van zo’n allure… onze 

jaarlijkse skivakantie was weer een feit. 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar was ons thema “smurfen” met als 

prachtige titel “Wilkommen in Schlumpfenland”.  

Brigitte en Hans waren onze gastvrouw en gastheer 

die ons weer van harte welkom heetten. 

De kinderen genoten de ganse week van het skiën, 

het (meestal) mooie weer, de leuke 

avondactiviteiten, de lekkere maaltijden, het 

vieruurtje, de (toch net genoeg) sneeuw…. kortom 

…. van teveel-om-op-te-sommen.  

En wij genoten mee!       

 

 

 

 

 

 

Hopelijk kunnen we jullie dit schooljaar nog 

verblijden met een fantastische skifuif?!  

 

 

 

 

 

Projectweek 

Om onze kleuternamiddag en opendeurdag vorm te 

geven, stonden de verschillende historische 

periodes centraal en gingen we samen creatief aan 

de slag. 

In de kleuterschool passeerden de dino’s de revue: 

   

In de lagere school vlogen we doorheen de tijd van 

in de prehistorie tot in de toekomst: 

 

Hopelijk vinden we nog een geschikte datum om 
ons werk te demonstreren?! 
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Hopsakee 

De allerkleinsten werden verwend met een aanbod 

van leuk sport- en spelgerief. Zo klommen en 

klauterden ze over van alles en nog wat: 

 

Maar ook rijdend materiaal kon onze vriendjes 

zeker bekoren: 

 

 

 

 

 

Fijn was dat!!!   

Wederom wou ik even herhalen dat ik geen data ga 
opsommen omdat we de evolutie niet kennen van 
de huidige crisis.   
 
Eén ding wou ik toch even meegeven en dat is dat 

we de datum van rapport 4 toch al verschuiven 

naar eind mei. Het lijkt me nogal een korte 

periode school geweest tussen het vorige rapport 

en toen de crisis begon!? 

Houd zeker de kalender in de gaten die we zullen 

klaarmaken zodra de lessen kunnen hervatten! 

 

 

 

 

 

 

 

Corona - crisis 
 
Maart werd nogal abrupt afgebroken door de 
corona – quarantaine!? Hierdoor werden tal van 
activiteiten geannuleerd en uitgesteld. 
 
Activiteiten waarvoor we hopelijk dit schooljaar 
nog een momentje kunnen vrijmaken = 

- Kleuternamiddag en opendeurdag 
- Skifuif 
- … 

 
De zaken die nog gepland stonden in de komende 
maanden worden voorlopig niet opgesomd, want 
we weten nog niet hoe alles zal evolueren. 
 
Enkele dingen die wel vaststaan: 

- Wekelijks krijgen de kinderen ideeën en 
taken 

- Op facebook en de schoolwebsite staan 
uitdagingen om de verveling tegen te 

gaan; geen uitdaging is ons te klein!       

- De muzikale speeltijd wordt op voorhand, 
op basis van jullie verzoekjes gemixt 

- In de paasvakantie wordt er noodopvang 
voorzien door 3 W Plus en zullen wij 
fungeren als ‘reserve – begeleiders’.  

 
Moesten we na de vakantie nog niet open gaan, 
organiseren we “live – online – lessen”. Meer info 
volgt! 
Op dit moment weten we zelf nog niet wat er zal 

gebeuren!? 

 

 
 

Houd jullie allemaal gezond en hopelijk 
tot heel binnenkort!!! 
 
Het schoolteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEI - JUNI 2020 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 

http://www.tluikertje.be/

