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FLUO-ACTIE
OP SCHOOL 
De donkere maanden zijn 

begonnen, daarom hebben 

enkele leerkrachten van 

onze school een speciale 

actie op poten gezet. Wij 

willen onze kinderen graag 

aanmoedigen om zich veilig 

in het verkeer te bewegen. 

Elk kind kreeg van de school 

een fluovestje met zijn/haar 

eigen naam op. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen 

dit jasje gedurende vier 

weken dagelijks aandoen. Op 

het einde van de week wordt 

geëvalueerd of alle leerlingen 

in de klas in orde waren. 

Indien de meeste leerlingen 

in orde waren krijgen ze een 

groene duim. Wanneer je als 

klas voldoende groene duimen 

verzamelt mag je met je klas 

deelnemen aan het fluofeest. 

Het fluofeest neemt plaats op 

21/2, op deze dag vieren we 

ook carnaval.

——

KLEUTERS
OP STAP 
Op 16/1 gingen de kleuters 

van de onthaalklas en van 

de eerste kleuterklas naar 

de kleutertuin. Dit is een 

grote turnzaal waar ze 

konden spelen met groot 

bewegingsmateriaal. Er 

was een springkasteel 

aanwezig, een ballenbad, een 

fietsparcours, … De leerlingen 

konden zich hier uitleven, het 

werd een hele leuke dag. 

——
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ONS EIGEN
POPPEN-
TONEEL 
De leerlingen van het derde en 

het vierde leerjaar werkten 

ook deze maand samen aan 

een leuke activiteit. Samen 

gaan we een poppentoneel 

uitwerken. De leerlingen 

mochten tijdens de eerste 

les zelf nadenken over een 

personage en dit personage 

tekenen en uitknippen. Het 

mannetje werd dan op een 

stokje gekleefd zodat ze 

ermee toneel konden spelen. 

De tweede les werden de 

kinderen in groepjes verdeeld 

op basis van hun personage. 

Ze moesten dan met de 

verschillende personages 

een verhaal verzinnen. Nu 

zijn we volop aan het oefenen 

zodat we volgende week het 

toneel kunnen uitvoeren en 

filmen. Wanneer alle stukjes 

gefilmd zijn gaan de juffen 

onze filmpjes monteren en 

krijgen we de kans om hier 

allemaal samen naar te 

kijken. Het wordt een heuse 

filmnamiddag. 

——
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SAMEN-
WERKING MET
MUS-E
Tijdens de maanden januari 

en februari gaan de leerlingen 

van de derde klas workshops 

krijgen van Soetkin. Soetkin is 

een zelfstandige kunstenares 

en zij werkt onder andere met 

leerlingen uit scholen om hun 

op een fijne manier in contact 

te laten komen met drama 

en toneel. Tijdens de eerste 

les leerden we elkaar vooral 

kennen. Daarna luisterden we 

naar het verhaal van David, 

David was een heel speciale 

jongen en dat hadden we al 

heel snel door. Op het einde 

van de les maakten we een 

tekening over David en wat hij 

beleefd had. Volgende week 

gaan we hiermee verder. 

Op vrijdag avond is er een 

naschoolse activiteit waar 

de leerlingen van het derde 

en het vierde leerjaar die 

ingeschreven zijn aan kunnen 

meedoen. Hier gaan ze verder 

op wat we in de les gedaan 

hebben en komen ze ook in 

contact met drama en beeld. 

——
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BEZOEK VAN
DE VRIENDEN
VAN DE
ZIEKENHUIS-
CLOWNS
Op dinsdag 21/1 kwamen 

de vrienden van de 

ziekenhuisclowns naar onze 

school. Zij gaven uitleg over 

wat de ziekenhuisclowns 

allemaal doen. Ze leerden 

ons dat de ziekenhuisclowns 

niet dezelfde groep zijn als 

de cliniclowns en dat zij in 

andere ziekenhuizen werken. 

Ziekenhuisclowns zijn mensen 

die zich als clown verkleden 

en langsgaan in verschillende 

ziekenhuizen. Ze gaan bij 

kinderen op bezoek die het 

wat moeilijk hebben door 

hun ziekte en probeert hen 

een beetje op te fleuren door 

grappige toeren uit te halen. 

——

JARIGEN
VAN DE MAAND 
Onthaalklas Eliotte 1ste & 

2de kleuterklas Josephine, 

Oumayma & Khadija 3de 

kleuterklas Konstantinos, 

Lina A & Imran 1ste leerjaar 

Abdelmajid, Salim, Mamadou 

& Muhammad 2de leerjaar 

Safiatou, Matijs & Amine 3de 

leerjaar Kenza & Nela 5de 

leerjaar Kenza, Naoufal, 

Samuela & Mariam

——
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OP STAP
NAAR HET
SPEELGOED-
MUSEUM 
Het vierde leerjaar heeft er 

voor de kerstvakantie net 

een thema rond speelgoed 

op zitten. Hier leerden ze 

heel veel over speelgoed 

vroeger en nu maar ook over 

hoe het speelgoed nog zal 

veranderen in de toekomst. 

Ze merkten al snel dat er 

een grote evolutie was in 

het speelgoed. Om dit thema 

goed af te ronden gingen ze 

na de kerstvakantie op stap 

naar het speelgoedmuseum 

in Mechelen. Dit deden ze met 

de trein en de bus. Ze konden 

hier vanalles bekijken en met 

speelgoed spelen dat ze thuis 

niet meer hebben. Ze leerden 

veel bij over het schilderij 

‘kinderspelen’ van Pieter 

Breugel. Het werd een fijne en 

leerrijke uitstap. 

——

UITWERKING
PESTPROJECT
Van 14 tot 21 februari vindt 

de week tegen pesten plaats. 

Tijdens deze week gaat onze 

school ook actie ondernemen. 

Pesten, dat kan niet! en dit 

willen we heel duidelijk laten 

zien op school. De onderbouw 

en de bovenbouw gaan apart 

op niveau aan de slag. Alle 

klassen zullen hier rond 

werken op verschillende 

manieren. Het zou fijn zijn 

mocht het gesprek over 

pesten thuis ook aangehaald 

worden, door samen te 

werken komen we vast tot een 

goed resultaat. 

——
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GEZONDE
VOEDING OP
SCHOOL 
Net als jullie vinden we 

gezonde voeding belangrijk!

Jullie weten dat de kinderen 

tijdens de wintermaanden 

wekelijks verse soep 

aangeboden krijgen en op 

vrijdagmorgen wordt er voor 

iedereen fruit aangeboden 

door de school.

(Groot)ouders helpen hieraan 

mee om dit te kunnen 

realiseren voor alle kinderen. 

Heel veel dank daarvoor!

We willen jullie vragen om ook 

op de andere dagen (maandag 

– dinsdag – woensdag – 

donderdag) fruit te voorzien 

voor jullie kinderen tijdens de 

voormiddagspeeltijd.

M.a.w. Tijdens elke 

voormiddagspeeltijd wordt er 

enkel nog fruit (of groenten) 

gegeten. 

In de kleuterklassen zullen 

er GEEN koeken meer 

aangeboden worden door de 

school.

Voorzie graag fruit/groenten 

in een doosje, klaar om op te 

eten zodat de juffen er geen 

extra werk aan hebben!

Alvast bedankt om daar 

rekening mee te houden!

——
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FEBRUARI — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?
dinsdag 4 februari

Vergadering oudercomité 
om 19:30

Ouders 
& leerkrachten

woensdag 5 februari

Facultatieve vrije dag
geen school / geen opvang
Er wordt wel opvang voorzien door 
De Buiteling

Alle leerlingen

vrijdag 7 februari

Zwemmen 4de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

Dikketruiendag
Alle leerlingen 

woensdag 12 februari

Babbelkaffee Alle ouders

Bibliotheekbezoek 5de & 6de leerjaar

donderdag 13 februari
Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

vrijdag 14 februari

Zwemmen 4de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

Stadiontour ‘Union Sint-Gillis’ 5de & 6de leerjaar

Podiumkunsten
4de, 5de & 6de 
leerjaar

zondag 16 februari
Circus op school: Magnifiek én gratis 
spektakel georganiseerd door het 
oudercomité!!

Alle leerlingen en 
ouders

woensdag 19 februari ‘Tijd voor het letterfeest’ 1ste leerjaar

vrijdag 21 februari

Carnaval & fluo-feest

Alle klassen
Ouders zijn 
uitgenodigd vanaf 
14uur45

Start krokusvakantie Alle klassen


