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De leerlingen van de uilenklas zijn 

heel fier! 

Ze organiseerden een grote 

rommelmarkt op onze school ten 

voordele van  de sportklassen.  

Deze rommelmarkt bracht 170 

euro op!!! Wat een knap resultaat! 

Dankjewel allemaal voor jullie 

inzet! 

Wat er nog allemaal te beleven 

viel op onze school, kan je verder 

lezen in onze nieuwsbrief! 

VOORWOORD 



 
Legotentoonstelling 

Donderdag 9 februari zijn we met de pauwen-, poezen- en schildpaddenklas  
naar de legotentoonstelling in Maaseik geweest. We kregen uitleg over  
wat men gebouwd had met lego en we mochten zelf via een stappenplan  
Ceasar en een soldaat bouwen. Dit vonden we allen superleuk. 
 
 
Schaatsen 

WE ZIJN OP 2 FEBRUARI GAAN SCHAATSEN.  

We zijn in  HASSELT gaan schaatsen .  

De ijsbaan heette de ijshal. 

WE ZIJN MET DE LEEUWEN ,UILEN en SLANGEN GAAN SCHAATSEN. 

WE ZIJN MET DE BUS GEGAAN. 

JUF GREET HEEFT MOOIE FOTO’ S GETROKKEN. 

HET WAS SUPPPPPPPPER LEUK omdat we geen lessen hadden . GROETJES CAITLIN  

  
Maandag 20 

februari zijn de bevers, 
poezen, pauwen, 

schildpadden  
en vlinders gaan 

schaatsen. We vonden 
dat allemaal superfijn! 

 

 

 
Dikke truiendag 
Vrijdag  17 februari was het dikke truiendag. 
De vlinders leerden in de klas hoe ze zuinig omgaan 
met energie. Zij maakten voor elke klas een over- 
leefdoos. Op deze manier probeerden ze ook de 
andere klassen te overtuigen om hier aan te werken. 
In de overleefdoos zaten een dekentje, kaarsjes… 
En voor iedereen die dit leest: ook thuis kan je wat  
doen tegen de opwarming van de aarde! 
Groetjes van de vlinderklas. 
 
We hebben  over de aarde geleerd. 
Alle gassen zij niet goed voor de aarde. 
We hebben ook  lekkere soep gekregen die door  
de mama van Milan is gemaakt. 

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 



We  hebben ook spelletjes gespeeld over de aarde  
en de vervuiling. 
Van de groene madam hebben we een speciale doos gekregen.   
In de doos zat een dekentje, kaarsjes, liedjes…  
De directeur heeft de chauffage kouder gezet. Brrrr…. 
Groetjes van Nilay 
 
Schoolverlaters: 

Omdat wij volgend jaar naar het middelbaar gaan,  moeten wij 

toetsen maken. We hebben toetsen over rekenen, spelling en 

begrijpend lezen gemaakt. Ik vond de toetsen leuk. Nu gaan wij 

nog verschillende middelbare scholen bezoeken. Spannend! 

Izet 
 
 
Schoolfeest  5 mei 2017: 
Op het schoolfeest mag  ik parkour doen . 
Iedere klas gaat optreden. 
Het publiek mag lekker eten kopen . 
Alles kost nog steeds €1! Sommige 
kinderen van de pauwenklas hebben een 
mooie tekening van het  
schoolfeest gemaakt. 
Miraç 
 
 
 
Pizzabroodjes  
Als beloning bij juf Sarah hebben we 
met de slangenklas, de pauwenklas  
en de schildpaddenklas  samen  gekookt .  
Hier volgt het recept. 
 

1.  Wat heb je nodig? 

Ajuin 
Paprika  
Komkommer  
Tomatensaus  
Kaas  
Stokbroodjes  
 

2.  Wat moet je doen ? 

Alle groenten  snijden in kleine stukjes .      Smakelijk!!! 
Alle groenten mengen met de tomatensaus . 
Snijd de broodjes open. 
Smeer de saus op  de broodjes. 
Strooi de kaas over de saus. 
Bak de broodjes ongeveer 15 minuten in de oven. 



 
Wist je dat… 
 

-  juf Greet Theunis vindt dat er op school slechte wc-papierhouders zijn. 
- de juffen graag koffie drinken met muizenstrontjes. 
- de poezenklas echte goochelaars heeft. 
- Dieuwke pech had en haar pink brak tijdens de turnles. 
- ze in de beverklas leren optellen en aftrekken tot 10. Ze worden echte 

rekenkoningen en rekenkoninginnen. 
- Nilay in de knutselklas de tafel hielp poetsen en iets vies ontdekte aan 

haar vinger (wat lijm bleek te zijn). Juf Sarah kreeg de slappe lach! 
 
  

 

 
Maandag 6 maart 2017 Schoolbezoek te Lummen voor de slangen 

en leeuwen 
 
Dinsdag 7 maart 2017 Schoolbezoek te Hasselt voor de slangen en 

leeuwen 
 
Woensdag 8 maart 2017 Schoolbezoek te Helchteren voor de uilen 
 
Donderdag 9 maart 2017   American games voor de vlinders en poezen 
 

Start zwemmen voor de schildpadden, 
pauwen en poezen 
 
Schoolbezoek te Wijchmaal voor slangen en 
uilen 

 
Maandag 20 maart 2017 Schoolvoorstelling in de Muze voor de 

bevers en pauwen 
 
 Schoolbezoek De Wissel voor de slangen en 

leeuwen 
 
Donderdag 23 maart 2017 oudercontact (2°rapport) 
 
Dinsdag 28 maart 2017 Biebbezoek voor de pauwen 
 
Vrijdag 31 maart 2017 Gezond ontbijt 
 Misviering 

WIST JE DAT-JES … 

TE ONTHOUDEN DATA 



 


