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- Sportdagen

-Schoolreis PK – K1 – K2: donderdag 10 juni 2021

KLEUTERSCHOOL

Met een opgeblazen reuze – voetbalplein, een
springkasteel, een hindernissenparcours, …. als
decor stond er op woensdag 2 juni een
voormiddagje beweging op ons programma. Het
was een mooie dag waardoor het zeker plezier
verzekerd was!

ZOO ANTWERPEN
Op de valreep mochten we op
uitstap wat alle kinderharten
plezierde! Zeker als ze dan nog
eens konden genieten van de
apen, neushoorns, leeuwen,
pinguïns en de rest van de
dierenwereld. Natuurlijk kon de
speeltuin niet ontbreken.
Voor herhaling vatbaar…!!!

-Schoolreis K3 – L1 – L2 - L3: donderdag 24 juni
2021
PAIRI DAIZA
LAGERE SCHOOL
Ook voor onze lagere schoolkinderen hadden we
kosten noch moeite gespaard om iets leuks te
voorzien: van laserschieten, speciale hockey,
boogschieten, … tot een opblaasbare loopmat of
balletjes gooien naar velcrokostuums….. het kon
niet op. De gemeentelijke sporthal als ultieme
sportaccommodatie. Fun!!!

Eerst trokken we richting Azië om naar de reuzen
van het dierenpark te gaan kijken: de olifanten.
Dan gingen we naadloos over naar Afrika voor nog
olifanten, de leeuwen, zebra’s, wrattenzwijnen,
…. Op de apeneilanden konden we de aapjes zo
dichtbij bewonderen dat we ze bijna konden
aanraken terwijl ze rakelings over onze hoofden
slingerden.
In een groot schip ontdekten we spinnen, slangen,
alligators, schorpioenen en honderden
schildpadden!
De reuzenpanda’s konden ook niet ontbreken op
onze ontdekkingsreis.
Na te hebben genoten van een lekker ijsje, vlogen
we verder richting jungle bij de papegaaien en
allerhande tropische vogels.
We rondden onze reis af in Amerika alwaar beren,
wolven, zeeleeuwen en nog veel meer te
bewonderen was.
Moe maar voldaan, stapten we de bus op richting
Nijverseel.
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-Musical
Wat een ervaring!
Reeds sinds zomer 2020 hielden we met een bang
hartje alle maatregelen in de gaten: Konden we
ons project van “Het sleutelkruid” tot een goed
einde brengen? Ja hoor! We zouden Nijverseel niet
zijn als dit zou mislukken.
Ook al werd het een ‘musical – film’, de beleving
van zo’n “drive – in – bioscoop” pakken ze ons niet
meer af.
Nogmaals een dikke proficiat aan alle kinderen en
leerkrachten; maar evenzeer een dikke merci aan
alle mensen achter de schermen: van camera tot
kledij over decor en reclame of sponsors….
Zonder al deze schakels was het ons niet gelukt!
Dubbele dikke duim!
De USB sticks zijn uitgedeeld!

-

Schoolreis L4 – L5 – L6: donderdag 24 juni
2021

AVONTURENTOCHT / BLOTEVOETENPAD en
KAJAKINITIATIE
4,5,6 trokken naar the outsider te Oudenaarde
voor een hele dag vol avontuur. Een uitdagend
touwenparcours the Blue Diamond , kajak,
modderig moerasparcours, blotevoetenpad,
pedallo, megasup stonden op het programma. De
leerlingen hadden veel moed en durf. Grenzen
werden verlegd. Na de vele duiken in de modder
en het donkmeer hadden we geluk dat we
reservekledij mee hadden. Met een stralende
glimlach stapten onze leerlingen van de bus.

SCHOOLJAAR 2021 - 2022 (Wat na deze nieuwsbrief nog moet komen.)
-Klassikaal oudercontact

Maandag 30/08/2021 om 19u op de
speelplaats (alle klassen samen, zonder
tegenbericht)
-START SCHOOLJAAR = woensdag
01/09/2021 om 8u45 met koffiebar
aangeboden door het oudercomité (als de
maatregelen het toelaten)

-Jaarthema 2021 - 2022 =

“Als bomen vertellen” (De kracht van verbinden)
Wat dit betekent blijft natuurlijk nog een
verrassing!
-Andere belangrijke data:
Zie onze fantastisch nieuwe schoolkalender! ☺
Deze kalender zit nogmaals in bijlage en kregen de
gezinsoudsten mee op papier om aan jullie
koelkast of prikbord te hangen!
OPGELET! Er is een pedagogische studiedag
alsnog verschoven van datum. De eerste zal
doorgaan op woensdag 20 oktober 2021 (ipv
17/11)! De tweede blijft staan op vrijdag 18
maart 2022.

Maar eerst ……
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