NIEUWSBRIEF
FEBRUARI

VOORWOORD
De voorbije korte maand stonden er heel wat activiteiten
in onze agenda:
schoolbezoeken voor de schoolverlaters, een pasta-avond
in onze turnzaal, verschillende sportactiviteiten en de
dikke truiendag….
Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Tussen 10 en 14 februari deed onze school mee aan de dikketruienWEEK!
De kinderen van al de klassen deden hun best om zuinig om te gaan met de
verlichting, het water en de verwarming! Dit jaar werkten we er ook aan
om meer groen en meer leven op onze speelplaats te krijgen. Zo maakten de
klassen oorwormenhotelletjes, dennenappels met pindakaas voor de vogels,
een insectenhotel, nestkastjes en raamstickers! De ‘Groene Madam’ vond
deze week meer dan geslaagd!!! En daarom zorgden de ouders ook voor
verse soep! Dankjewel!

De kinderen van de vlinderklas maakten nestkastjes. Ze moesten hierbij
vanalles meten, gaten boren … en vooral veel timmeren!! (“Nooit geweten
dat dat zooo moeilijk kon zijn!” juf Ilse) Gelukkig maar hielp meester Peter
hen hierbij!!
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De schoolverlaters staan voor een moeilijke keuze!
Ze moeten een middelbare school gaan kiezen.
Om hen te helpen mogen ze samen met de juf de verschillende
scholen in de
buurt bezoeken.

De kinderen van de leeuwenklas hebben iemand op bezoek gehad die gaat helpen in
Pakistan. De kinderen verkopen dan tasjes van 5 euro zodat ze mee kunnen helpen aan
de opbouw van schooltjes in Pakistan. Tibo en Ismira dragen kleren van daar.

Op 7 februari organiseerden we
een succesvolle pastaavond op school. Dank aan onze kookploeg onder leiding van Ferrucio en
Rita.
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De leeuwenklas is naar een sportdag van SVS geweest. Jayden was onze
sterkeeper!!! We hebben leuke spelletjes met de bal gedaan en veel plezier
beleefd.
In de schildpaddenklas zitten echte techniekers.

Kijk maar eens wat Yarno in elkaar knutselde, prachtig.
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Krokusvakantie van 22 februari tot en met 1 maart 2020
woensdag 4 maart : project rond de jeugdboekenweek: alle groepen
donderdag 5 maart: zwemmen voor de poezen, pauwen en vlinders
dinsdag 10 maart: Muzebezoek voor de pauwen en schildpadden
donderdag 12 maart: de schoolverlaters bezoeken DE WISSEL
dinsdag 17 maart: American games voor de vlinders in Zonhoven
donderdag 19 maart: zwemmen voor de poezen, pauwen en vlinders
maandag 23 maart : biebbezoek voor de leeuwen
woensdag 24 maart: studiedag, vrij voor de leerlingen
donderdag 26 maart: zwemmen voor de poezen, pauwen en vlinders
donderdag 26 maart: oudercontact (tweede rapport)
dinsdag 31 maart: muziekinitiatie door lln. van het SFC voor alle groepen
donderdag 2 april: zwemmen voor de poezen, pauwen en vlinders
● vrijdag 3 april: ontbijtdag en viering voor alle groepen
● zaterdag 4 april: start van de paasvakantie
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