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 APRIL – MEI     

  

 

 

 

MAANDAG 17/04 

WOENSDAG 19/04 

DONDERDAG 20/04 

VRIJDAG 21/04 

ZONDAG 23/04 

MAANDAG 24/04 

VRIJDAG 28/04 

ZATERDAG 29/04 

MAANDAG 01/05 

DINSDAG 02/05 

VRIJDAG 05/05 

ZATERDAG 06/05 

WOENSDAG 10/05 

VRIJDAG 12/05 

ZATERDAG 13/05 

ZONDAG 14/05 

MAANDAG 15/05 

DINSDAG 16/05 

WOE 17 T.E.M. 21/05/2023 

MAANDAG 22/05 

 

VRIJDAG 26/05 

MAANDAG 29/05 

 

INSTAPDAG  

BUITENSPEELDAG 

SECRETARESSEDAG 

WIJNPROEFAVOND 

EERSTE COMMUNIE  

ZWEMMEN L1-2-5  

RAPPORT 4 LS 

VORMSEL 

DAG VAN DE ARBEID = VERLOF 

OUDERCOMITÉ  

ZWEMMEN K3 

VODDEN EN SCHROOT 

MEESPEELDAG 

ZWEMMEN K3 

SCHOOLFEEST 

MOEDERDAG 

SPORTDAG LS  

SPORTDAG KS 

WEEKEND O.H.H. = GEEN SCHOOL 

INSTAPDAG 

ZWEMMEN L1-2-5 

ZWEMMEN K3 

PINKSTERMAANDAG = VERLOF 

 

                                                           Onze maandkalenders zijn altijd het meest “up-to-date” ... 
 

 

Goodcook 

Hoekenwerk 

Europa 

Pyjamadag 



 

TRIMESTER 3 

Beste ouders,  
 
Jammer genoeg moet ik opnieuw melden dat we wat vertraging oplopen voor ons bouwdossier. Het is 
een samenloop van omstandigheden die hier voor zorgt en niemand kan hier veel aan doen. Ik stop met 
een datum te melden voor de start van de werken. We zien wel…. 
 
Wel nog een positieve noot in ons verhaal: de weide naast de school (achteraan) is aangekocht en werd 
in een erfpacht aan ons toegekend. Hopelijk kunnen daar toch snel de eerste werken starten voor de 
aanleg van onze extra speelplaats. 
 

Niettegenstaande hebben we wel een zeer interessante maand achter de rug!       
 
meester Jan 
 

 

 

JAARTHEMA 
 
Elke maand wordt er in de klas een filmpje getoond van  
bouwmeester Bob en werfleider Ward.  
Ward is geen echte werfleider. Hij is een bevriend  
vlogger van Meester Jan. Meester Jan had hem gevraagd  
om leuke maandopdrachten te bedenken en dat doet hij  
dan ook. Omdat Bob wijze lessen uit de bouw geeft, legt  
Ward de link naar de kinderen in de klas.                                                                                  
 
 
Naar jaarlijkse traditie is maart onze jeugdboekenmaand.  
 
Maar het is ook de maand waar de lente lonkt. Wanneer de zon  
Verschijnt, wordt iedereen wat positiever en vrolijker. 
 
 
 
 

In de week van onze gezondheidsdag was er de opdracht om 
zoveel mogelijk water de drinken want dat is natuurlijk gezond!  
 

 
 
 

 

Ons toepasselijk maandthema 

voedingsdriehoek 

MAART 



JEUGDBOEKENMAAND 

De plaatselijke bib gaf ons keuze uit tal van leuke workshops. 
 

Ons tweede leerjaar kreeg een boeiend staaltje verteltheater, getiteld  
“Feestneus” en gebracht door ‘Kip van Troje’. Eerst werd dit beeldend  
Voorbereid in de klas.   
 
 

Ook het 3e leerjaar verheugde zich op hun ‘eigenste’ “gelukstoer”.  
Vooraf maakte men vlaggetjes waarop men mocht schrijven wat hen  
gelukkig maakte. 
Op de dag zelf genoten de kinderen van een voorleesmoment met  
auteur Brigitte Minne. Nadien stond er nog een workshop rond  
‘improvisatietheater’ op het menu. 

 
 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar waagden zich aan de “Bibster – story”.  
 
Dit digitaal spel vond plaats in de bib waar ze met tablets in de aanslag  
enkele vragen moesten beantwoorden over jeugdliteratuur en  
het thema “geluk” was nooit ver weg. 
 
Dat was al een hele boterham, en dan hebben we het nog niet gehad  
Over waar het allemaal over gegaan is in de klas. 
“Boekengeluk” ten top!!! 

 

GEZONDHEIDSDAG 

‘Die ochtend in de refter’… 

cornflakes, yoghurt, brood en confituur, fruit, (choco)melk, water, …  

een heel gamma aan gezonde dingen tijdens een heerlijk gezond ontbijt.  

De kinderen smulden van al het lekkers alsof ze uitgehongerd waren.  

Fijn om te zien dat ze zo flink kunnen eten, wetende dat het  

ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is natuurlijk! 
 

Tijdens de speeltijden en de lessen konden de kinderen gaan sporten met  

opgehangen “fit-o-meter”-ideeën en sportmateriaal dat werd buiten gelegd. Zelfs  

het zonnetje was ons gunstig gezind. ‘s Middags liepen de grootste kinderen de  

“One Mile a day” en de juffen dansten met de kinderen alsof het een lieve lust was. 
 

Ook in de klas werd er gefocust op gezonde dingen. Vb. Water drinken 

Net als de maandopdracht van Ward ons was voorgeschreven, dronken de kinderen  

water. We hadden wel lekkere smaakjes in de aanbieding om het water te pimpen:  

komkommer, citroen, sinaasappal…; voor ieder wat wils. En zo worden we ‘zo  

gezond als een visje’ tijdens deze gezondheidsdag.  
 

Volgend jaar maken we er opnieuw een volledige week van! 
 

Meer foto- en filmmateriaal vind je op onze schoolwebsite.  

 



KORTNIEUWS 

• Toneel VKO: reeds enkele jaren heet het VKO onze derde graad van harte welkom om te genieten van hun jaarlijks schooltoneel. Ook dit jaar was 
het “Junglebook” een schot in de roos met prachtige acteerprestaties en inspirerende liederen en dansen. 

• Pyjamadag: Bednet zorgt er reeds lange tijd voor dat zieke kinderen van thuis uit les kunnen volgen. Om deze zieke kindjes een hart onder de riem 
te steken, namen wij deel aan deze Nationale Pyjamadag. Maar er werden niet enkel pyjama’s, onesies of kamerjassen aangetrokken. Er werd ook 
gesproken over dit onderwerp met onze kinderen.  

• Good Cook: een vervolg-sessie van het voorgaande initiatief in L5-6   

• Kangoeroewedstrijd: De leerlingen van L4, 5 en 6 konden zich vrijwillig meten op het vlak van wiskunde. Eens benieuwd of we laureaten gaan 
hebben en misschien zelfs in de prijzen vallen?  

• Pedagogische studiedag: Tijdens de pedagogische studiedag lag de focus voor onze leerkrachten op het geven van ‘effectieve feedback’. We zijn 
ontzettend goed in positieve feedback geven met de nodige schouderklopjes…. Maar de kinderen moeten met de nodige feedback weer stapje 
verder kunnen zetten. 
De kinderen genoten ondertussen van een vrije woensdag.  

• Skifuif: ons berucht feest om onze skivakantie nog eens leuk te herbeleven. Hopelijk hebben we zoveel mogelijk 4e klassers ‘warm’ gemaakt om 

volgend jaar tijdens de krokusvakantie mee om op de latten te gaan staan. 
• Nog even herhalen dat we na de vakantie herstarten met “wieltjesdag” op dinsdag. 

• Vanaf maandag 17/04 wordt de fietshelm verplicht tijdens schooluitstappen met de fiets!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

VBS ‘t LUIKERTJE 
www.tluikertje.be 

APRIL 
★ Buitenspeeldag 

★ Wijnproefavond 

★ Communies 
 

MEI 
★ Vodden en schroot 

★ Schoolfeest 

★ Moederdag 

★ Sportdagen 

http://www.tluikertje.be/

