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JEUGDBOEKEN-
MAAND
1STE
LEERJAAR
Jeugdboekenmaand met de 

bib. Het eerste luisterde naar 

een super leuk verhaal van de 

bib.

——

HOEKENWERK
1STE
LEERJAAR
Hoekenwerk mag eventjes 

niet en daardoor werken we 

zoals de grote kinderen aan 

contractwerk. De kinderen 

van het eerste leerjaar 

vonden het heel fijn.

——

SPELEN IN
1STE EN 2DE
LEERJAAR
Het maandpunt van februari 

was ‘spelen’. Op de zonnigste 

dag van de maand zijn we met 

het 1e en 2e leerjaar spelletjes 

gaan spelen in het park: 

Chinese voetbal, tikkertje, 

tienbal, schipper mag ik 

overvaren,... Deze spelletjes 

hebben nu voor ons geen 

geheimen meer en we kunnen 

deze nu samen met de andere 

leerlingen op de speelplaats 

spelen. Plezier verzekerd!!

——
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GOED ZORGEN
VOOR JEZELF
IN HET 3DE EN
4DE LEERJAAR
Bij het thema ‘goed zorgen 

voor jezelf’ is het belangrijk 

dat de leerlingen de delen 

van het lichaam en het 

skelet leren. Daarom zijn 

de leerlingen van de tweede 

graad spelend aan de slag 

gegaan. De leerlingen hebben 

in heterogene groepen een 

skelet in ware grootte op de 

speelplaats getekend en de 

namen op de juiste plaats 

genoteerd. Het buiten leren 

vonden de leerlingen heel 

tof. Hopelijk kunnen we het 

vaker doen #belgisch weer 

#4seizoenenin1dag.

Binnen ons thema hadden 

we natuurlijk ook oog voor 

hoe we voor onszelf zorg 

moeten dragen in minder fijne 

situaties. We leerden hoe we 

iemand moeten verzorgen 

door middel van onze EHBO- 

technieken bij te schaven. 

Vanaf nu weten wij perfect 

wat we moeten doen bij een 

bloedneus, het drinken van 

giftige drankjes,... . We hopen 

natuurlijk dat we dit niet te 

vaak nodig hebben, maar als 

er iets is mag je erop rekenen 

dat wij je kunnen helpen! ;) 

——

URBAN DANCE
Na een hele tijd strikte 

coronaregels volgen, was 

het voor de kinderen van 

het vijfde leerjaar een 

welgekome afwisseling om de 

workshop ‘Urban Dance’ te 

mogen volgen. Als volleerde 

dansers gaven ze zich dan ook 

helemaal.

——
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CONTRACT-
WERK
IN HET 5DE
Tijdens het contractwerk 

leren de kinderen op eigen 

tempo en niveau en leren ze 

ook van elkaar. Zo wordt leren 

echt fijn!

——

TINY FOREST
Tiny Forest... Het Tiny Forest 

is een klein bosje in de stad 

en sinds kort heeft ook Vorst 

een Tiny Forest. Dit heet: 

‘Het wandelende bos’ omdat 

de kinderen van een school 

in Sint-Joost-Ten-Node 

de boompjes een hele tijd 

verzorgd hebben. Ze namen 

de boompjes ook mee naar 

huis in hun rugzak. Normaal 

had het de bedoeling geweest 

dat deze kinderen met hun 

boompje op hun rug tot in 

Vorst kwamen, maar Corona 

heeft daar een stokje voor 

gestoken. Na een jaar konden 

de kinderen van het vijfde 

leerjaar toch eindelijk de 

boompjes planten. En dat 

deden we met plezier!

——
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SPELEN
IN DE SNEEUW
Het was superleuk om te 

spelen in de sneeuw!!! Glijden, 

sneeuwballen gooien.. dat 

was lang geleden! Heuse 

sneeuwpret op school!!!!

——

IN DE LUCHT
MET DE 1STE
EN 2DE
KLEUTERKLAS
De kleuters van de 1e en 

2e kleuterklas werkten de 

afgelopen weken rond het 

thema ‘in de lucht’. We hielden 

samen een brainstorm, en 

vertelden elkaar wat we 

al weten en waar we meer 

over wilden leren. Daarna 

gingen we samen aan de 

slag! We bekeken filmpjes, 

lazen boekjes, knutselden er 

op los... maar het grootste 

succes was de zandbak... die 

vulden we met snippers waar 

stoffen wormpjes tussen 

verstopt zaten... de kleuters 

mochten zoals vogeltjes de 

wormen zoeken en met een 

pincet proberen om ze te 

vangen... een goede oefening 

voor hun motoriek maar 

vooral heel leuk!

——

IN DE LUCHT
DE GROND
ONDER
JE VOETEN IN
DE 3DE
KLEUTERKLAS
De derde kleuterklas heeft 

de voorbije weken genoten 

van het leuk thema: ‘De 

grond onder je voeten’. 

Op het eerste zicht niet zo 

gemakkelijk, omdat het ook 

moeilijk waarneembaar 

is. We hebben veel boeken 

en filmpjes gebruikt om 

er meer over te weten. 

De eerste dag zijn we in 

de tuin gaan exploreren. 

We hebben ons de eerste 

week gefocust op dieren 

onder de grond. Daarna zijn 

we overgeschakeld naar 

fossielen, dinosaurus en 

de lava van de vulkanen.  

Hieronder zien jullie enkele 

foto’s. 

——



05

LETTERFEEST
IN HET 1STE
Voorbereiding lettterfeest. 

Normaal doen we dit met de 

ouders maar dit jaar houden 

we het intiem.

——

ZELF EEN BOEK
ONTWERPEN
IN HET 
1STE EN 2DE
Kinderen van het eerste en 

tweede hebben samen een 

boek ontworpen. Ze schreven 

zelf het verhaal.

——
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LEERLINGEN-
RAAD
“DE PARKIES”
Op 25 februari ging de 

leerlingenraad “De Parkies” 

officieel van start. Met een 

echte speech van de directeur 

en een hapje en een drankje 

vierden we dit samen met 

de 8 leerlingen van de 

leerlingenraad.

(foto’s al doorgestuurd)

Het feestje was van korte duur, 

want er moest ook nog gewerkt 

worden.  We bespraken de 

ideeën uit de verschillende 

klassen i.v.m. het toiletbezoek in 

onze school. De leden hadden 

deze verzameld door in elke 

klas te gaan vragen wat hun 

zorgen waren.  Ook leuke 

initiatieven om dit bezoek 

aangenamer te maken werden 

besproken. Heel wat leerlingen 

vinden het beter als de kleuters 

naar de andere toiletjes zouden 

gaan. Er werd met de directeur 

besproken of dit mogelijk is. 

Wanneer we de trap veilig 

kunnen afsluiten, zou dit 

kunnen lukken. 

Op 18 maart gingen we dan 

aan de slag.  Onze eerste actie 

was een feit. Er werden affiches 

gemaakt met tips en slogans om 

onze leerlingen te laten weten 

hoe ze de toiletten proper 

kunnen houden. Binnenkort 

worden deze opgehangen, maar 

eerst gaan de kinderen van de 

leerlingenraad ook even langs 

in alle klassen om de leerlingen 

te vragen hier ook aan mee te 

helpen. Alleen samen lukt ons 

dit.   

Over ons volgende project 

willen we nog niet veel 

vertellen, maar we zijn volop 

aan het denken hoe we de 

speeltijden leuker kunnen 

maken en hoe we al onze 

kinderen kunnen aanzetten tot 

goed gedrag op de speelplaats. 

Belonen van goed gedrag is 

vaak effectiever dan straffen, 

dus daarop zal onze volgende 

actie gebaseerd zijn… Wordt 

vervolgd !

——
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APRIL—MEI — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?

vrijdag 2 april Start paasvakantie Alle klassen

maandag 19 april Terug naar school… Alle klassen

dinsdag 20 april
Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

vrijdag 23 april Voorstelling in ‘Ten Weyngaert’ 1ste & 2de leerjaar

woensdag 28 april Babbelkaffee Alle ouders

woensdag 12 mei
Vrije dag
geen school wel opvang

Alle klassen

donderdag 13 mei
O.L.H. Hemelvaart
geen school geen opvang

Alle klassen

vrijdag 14 mei
Brugdag /vrije dag
geen school geen opvang

Alle klassen

dinsdag 18 mei Voorstelling in ‘Het Huys’ 4de, 5de & 6de leerjaar

maandag 24 mei
Pinkstermaandag
geen school geen opvang

Alle klassen

dinsdag 25 mei Medisch onderzoek 1ste kleuterklas

donderdag 27 mei

Voorstelling ‘Ten Weyngaert’ 1ste & 2de leerjaar

Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten


