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NIEUWSBRIEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Danken doet deugd” (Dit is het thema van onze eindviering.) 
 

Dank aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school. 

Dank aan de leerlingen, samen gingen we een heel eind op pad. 

Dank aan de leden van het schoolbestuur voor hun  ondersteuning. 

Dank aan de busbegeleiders en onderhoudspersoneel, jullie zijn onmisbaar. 

Dank aan de secretariaatsmedewerkers, alles was tot in de puntjes in orde. 

Een grote dank aan het team, leerkrachten en paramedici, jullie leveren echt prachtwerk. 

Dank aan alle mensen die onze school een warm hart toedragen. 

Dank dat we nu allen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. 

 

Meester Peter Vanhamel 

VOORWOORD 
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Croque maken 
Vandaag werd er croque met kaas gemaakt en voor andere kinderen croque met kaas en hesp. 
De kinderen sneden het brood, mochten toasten en het beleg snijden en leggen. 
We leerden ook over alle andere soorten croques zoals madame, bolognaise, hawaii,… Lekker 
lekker lekker dus! 
 

 
 
 
W.O. –les over het lichaam 
Tijdens de wo lessen hebben we geleerd over ons 
lichaam en hoe we het moeten verzorgen. We leerden 
ook moeilijkere lichaamsdelen zoals heup, kuit, enkel... 
In kleine groepjes mochten we kiezen hoe we de leerstof 
extra wilden inoefenen. Ismira, Ikra, Maksun en Jayden 

tekenden 
elkaar en 
schreven de 
lichaamsdelen 
erbij. Zacharias maakte een skelet met wattenstaafjes en 
schreef met een wit potlood de lichaamsdelen erbij. 
Buhar en Solange keken naar een informatief filmpje 
over het lichaam.  
 
 

 
 

Bevers bij de brandweer 
Maandag zijn we op bezoek geweest bij 
de brandweer. Het was heel leuk 
interessant. Daarna zijn we naar mijn 
thuis gewandeld en hebben we daar 
leuk gespeeld en frietjes gegeten. 
Iedereen was heel flink! Wat ga ik mijn 
Bevertjes missen!!!  
 
 
 
 
 
 

 

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
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Op de boerderij van Jayden 
 
Omdat we leerden over dieren mochten we een bezoekje brengen aan de boerderij  van Jayden. 
Hij heeft kippen, geiten, konijnen, honden en zelfs een paard. We mochten de eieren uit het 
kippenhok halen en Jayden vertelde ons hoe hij de dieren verzorgt. Het was heel mooi weer en 

daarna mochten we 
ook nog spelen in de 
mooie tuin. De mama 
en papa zorgden ook 
voor een fijne 
versnapering. Het was 
een superfijne 
namiddag. 
 
 

 
 
Naar het Schulensmeer 
 
We gingen op een vrijdag met onze klas naar het Schulensmeer. 4 
kinderen in de auto van juf Ingrid en 4 kinderen in de auto van juf 
Evi.  
Emre, Izet en Miraç wandelden achteraan en bleven altijd samen. 
Ze hadden veel plezier en vertelden elkaar veel verhalen. 
 Dilara, Fadma, Livio en Tarik liepen steeds vooraan. Ze 
gebruikten stokken om te wandelen. De jongens waren veren aan 
het verzamelen om het meest. Op het laatste was iedereen moe, 
want het was een lange wandeling. 
De picknick was heel gezellig. We hebben chips en … gedeeld.  
 
 Soms komt het water heel hoog en kan je er niet wandelen. 

We kwamen iemand tegen die juf 
Evi kende. Die man had een grote 
hond bij. De hond ging in het water 
en schudde zich daarna. We werden 
zo ook nat gemaakt.  
 Op het einde van de dag gingen we 
in ’t Vloot iets drinken zoals vrienden 
dat doen  Het gebouw lijkt op een 
boot. Het was echt héél fijn.  

 
Verslag door de leeuwen 

 
Kamelen lakken hun nagels 
Deze week kwam de mama van Angelos terug naar de klas. Deze keer kwam ze de nageltjes 
lakken en leren hoe iedereen zijn nagels goed kan verzorgen. 
De meisjes keken vooral uit naar dit aspect. Ook de 
jongens vonden het in het begin heel cool maar 
toen er gelakt werd gingen ze toch maar wat 
anders doen.  
Toch was iedereen heel enthousiast en hebben we 
toch maar weer veel bijgeleerd over handen en 
nagels verzorgen. 
Dankjewel lieve mama van Angelos, ze hebben 
weer enorm veel plezier gehad en enorm veel 
geleerd!  
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Wist je dat… 
 

- niet alleen juf Kim soms papa zegt tegen meester Peter, maar ook juf Ilse dit al eens per 
ongeluk zei? 

- Muratcan (uilen) zijn snorharen 1 voor 1 gaat afknippen met de schaar? 
 
- donderdag 30 juni 2016 de vakantie begint om 12u?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donderdag 1 september 2016     eerste schooldag start om 8u55 
Maandag 3 oktober 2016     conferentie (vrije dag voor de leerlingen) 
Woensdag 30 november 2016    conferentie (vrije dag voor de leerlingen) 
Maandag 30 januari 2017      lokale verlofdag 
Vrijdag 28 april 2017      lokale verlofdag 
Vrijdag 30 juni 2017      laatste schooldag  
 

WIST JE DAT-JES … 

TE ONTHOUDEN DATA 

Fijne vakantie! 


