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NIEUWSBRIEF 
 
 

maart - april 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Op dit moment is het derde trimester gestart. Weer een schooljaar dat we niet snel 
zullen vergeten. We zijn toch blij dat we zoveel mogelijk al onze leerlingen hier op 
school kregen. 

Het zijn ook de laatste maanden voor een aantal schoolverlaters. Zij zijn volop bezig met 
zich voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs. 

Heel wat activiteiten zijn door de crisis geschrapt. Toch trachten de leerkrachten het zo 
fijn en aangenaam mogelijk te maken op school. 

Blader maar eens door deze nieuwsbrief en je leest het wel. 

meester Peter 
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
 
De kinderen van de leeuwenklas zijn dit schooljaar spijtig genoeg niet op 
bezoek kunnen gaan naar verschillende middelbare scholen. Toch hebben 
enkele scholen voor leuke activiteiten en cadeautjes gezorgd zoals Don Bosco 
uit Helchteren. 
 

 
De leeuwen hebben laten zien hoe handig ze zijn. Ze hebben met hout een 
leuke pennenhouder gemaakt!  
 
 

 
De schildpadden en ook andere groepen hebben samen leuke dingen 
kunnen bouwen met lego! Het waren zeer leerrijke en fijne lesuren. 
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● Echt of niet? 

In maart hebben we reclame getest met meester Flor.  We probeerden 2 
verschillende wasmiddelen uit.  We gingen na of de reclame gelogen had 
of niet…  De vlekken gingen er niet volledig uit… Maar het was wel een 
leuke les! 
de vlinders 

 
 

Paasspel 
Op de laatste dag voor de ‘verlengde’ paasvakantie speelden al de klassen ook 
een spel. De klassen moesten door opdrachten te doen  ‘eieren’ verzamelen.   
En gelukkig, iedereen is ‘gewonnen’! De eitjes waren lekker!! 
 

Professor LEER-WA-MEER 
 

● Professor ‘Leer-wa-meer’ kwam ook weer op bezoek in de klassen, 
we worden net zo slim als deze professor. 
In maart werkten we rond ‘precies en nauwkeurig’ werken.  Door een spel 
leerden we dat het vaak heel belangrijk is om nauwkeurig en volledig te 
vertellen hoe iets eruit ziet . 
In april leerden we dat het belangrijk is om ons iets goed ‘voor te kunnen 
stellen’. 
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Nieuws! 
 

● De papa van Anas (schildpaddenklas) is plots overleden, we wensen 
de familie sterkte toe in deze moeilijke periode. 

 
 

● Jammer genoeg kunnen de sportklassen voor de vlinders en leeuwen niet 
plaatsvinden omwille van de crisis. 
 

● Meester Peter is voor de tweede maal opa geworden, Lowies heet zijn 
nieuwe kleindochter. 

 

TE ONTHOUDEN DATA 
 
 

● vrijdag 30 april: lokale verlofdag (vrij voor de leerlingen) 
● donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag (vrij voor de leerlingen) 
● vrijdag 14 mei: brugdag (vrij voor de leerlingen) 
● maandag 24 mei: Pinkstermaandag (vrij voor de leerlingen) 
● donderdag 24 juni: oudercontact (3de rapport) 
● woensdag 30 juni: laatste schooldag 

 
Op dit ogenblik kunnen ééndaagse klasuitstappen doorgaan, we zullen 
samen bekijken wat we nog kunnen organiseren. We brengen de ouders 
tijdig op de hoogte. 
 

● De wasberenklas en ook de poezenklas maakten een wandeling in het bos. 

 


