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Beste lezers,  
 
Gooi die winterjas maar in de kast want de lente is eindelijk in aantocht! Dieren komen  
met knipperende ogen tevoorschijn, bijen zoemen plots voorbij, de eerste bloemperken  

veranderen in idyllische oases… Wist je trouwens dat je van de lentezon bijzonder gelukkig  
wordt? 
 
De school is de afgelopen tijd zeker niet in een winterslaap gevallen. Er is heel wat  
voorbereidend werk geleverd dat nu zichtbaar wordt. Ook voor ons doet de lente zijn intrede. 
 

Twee weken geleden kreeg de school goedkeuring m.b.t. het subsidiedossier voor 
het bouwen van een opslagruimte. Deze zal boven de fietsenstalling aan de sporthal 
komen.  De school gaat hier het archief maken en er komt een opbergruimte voor 
de oudervereniging. 
Ook de opslagruimte voor de materialen van de sporthal zal verbeterd worden. Zo 
komt er o.a. een vaste trap naar boven waardoor de bovenverdieping ook efficiënt 
kan gebruikt worden. 
De aannemer heeft ons verzekerd dat de werken klaar zijn voor het einde van het 
schooljaar. 

 
In onze school werken we sinds een klein jaar met het platform google apps for  
Education (GAFE). Achter de schermen is er veel veranderd. Nu wordt het ook  
zichtbaar op de klasvloer. Er zijn 26 chromebooks aangekocht zodat leerlingen 
individueel op een laptop kunnen werken. Dit moet de leerkrachten de kans geven  
om vlotter gebruik te maken van de computer als leermiddel. We zitten nog in de  
experimenteerfase. U zal er via de kinderen vast meer over horen. 
 
Onze kleuterschool groeit nog steeds. Na de paasvakantie komt er een instapklas  
bij waardoor de zevende kleuterklas een feit wordt. De school heeft een tijdje  
geleden meubilair gekocht om deze klas te kunnen inrichten. Tijdens de paas- 
vakantie  wordt alles geleverd zodat we de kinderen in de beste omstandigheden  
kunnen ontvangen op school. 
 
U merkt dat we niet stilzitten en dat de school inzet op de toekomst. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen 
ontwikkelen in een hedendaagse school.  
 
Maar bij inspanning hoort ook ontspanning. We hopen dat de paasvakantie voor iedereen weer voldoende energie geeft om er tijdens 
het laatste trimester van het schooljaar stevig tegen aan te gaan. 
 
We wensen iedereen dan ook van harte een deugddoende vakantie met hopelijk een straaltje lentezon! 
 
De directie 
Lieve Bussels en Ronny Dreesen 
 

 

 Aanslagen in Brussel 
 
Amper 4 dagen is het geleden dat België opgeschrikt werd door de aanslagen in Brussel. Zo’n grillige gebeurtenis in de hoofdstad 
van ons land laat niemand onberoerd, ook onze kinderen niet. 
In de klassen hebben de leerkrachten er met de kinderen over gesproken. Zowel vol- 
wassenen als kinderen hebben emoties bij wat ze zien op zo’n momenten. Het is  
daarom goed om er voldoende aandacht aan te besteden. 

Tijdens de vakantie kan het nodig zijn om er met je eigen kind(eren) over te spreken.  
Wil je er meer informatie over dan kunnen we de websites www.klasse.be  en  
www.karrewiet.be warm aanbevelen.  
Mocht je met vragen blijven zitten dan kan je steeds terecht bij het CLB. Zij bemannen  
de chatdiensten momenteel extra zodat ouders er terecht kunnen met hun vragen. 
Hopelijk heeft u hiermee voldoende informatie om het op een gezonde manier bespreek- 

baar te maken thuis. 

http://www.klasse.be/
http://www.karrewiet.be/


 

 

 

 

 

 

 

 
- we al enkele secundaire scholen bezochten en dat we volop bezig zijn met onze eigen schoolkeuze? (6de leerjaar) 
- juf Laura bij ons stage doet en dat ze het goed doet! (6de leerjaar) 
- we genoten van de muzische voormiddag met activiteiten rond drama, beweging, dans, woord, beeld? (6de leerjaar) 
- de mama van Nina ervoor gezorgd heeft dat Jules er op zijn paasbest uitzag? Jules was dolblij dat hij kleren van de paashaas mocht 
 dragen. (K1B) 

- we tijdens de week van Pasen bezoek hadden van kip Kato? Elke morgen stipt om 8.00h legde ze haar eitjes in de klas. De kleuters 
 waren steeds weer nieuwsgierig naar haar eitjes. Want kip Kato legde wel heel bijzondere eitjes! Elke dag werden de eitjes geteld en 
 aantallen vergeleken. 
 De laatste dag hebben we lekkere bereidingen gemaakt van al die eitjes. (K3B) 
- de kleuters van K3A heel veel weten over de ruimte.  
 Ze mogen zich zeker al een  'kleine ruimtespecialist' noemen.  
- bij het thema 'gaatjes' heeft de juf een verhaaltje verteld over 'een gat in mijn emmer'. De volgende dag kwam Ties ook vertellen over 
 een 'emmer in zijn gat' (K1A) 

- we afgelopen dinsdag de dag zijn gestart met een zoektocht naar chocolade eieren die de juf had verstopt, dit ter voorbereiding op 
 Pasen!! (K1A) 
- de kleuters van K1i overheerlijke eiersalade kunnen maken? Ben je op zoek naar een traiteur voor lekkere toastjes? Eén adres! 
- kinderen van het 5de zich super geamuseerd hebben tijdens de American Games in Eksel. Ze konden er zich een hele voormiddag 
 uitleven in de verschillende spelletjes. 
- we in onze klas bijna alle tafels van vermenigvuldiging kennen? We moeten enkel de tafel van 7 nog leren. (2de leerjaar) 
- we in onze klas leerden om zelf een knoop aan te naaien? We maakten er een echte boekenlegger  van met allerlei soorten steken ( 
 festonsteek, kruisjessteek, ...) (2de leerjaar) 

- de kinderen van het eerste leerjaar al volop communieliedjes aan het oefenen zijn voor de grote dag?  
- de kinderen van het eerste leerjaar na 10 zwemlessen al heel flink kunnen zwemmen!! Bravo jongens en meisjes! 
- de leerlingen van het derde leerjaar twee weken gewerkt hebben rond techniek. 
 Ze knutselden een zaklamp in elkaar en met lego maakten ze 'Snappie, de krokodil, een vliegtuig, een zeilboot en een reus".  Ook 
 leerden ze deze programmeren zodat ze ook bewegingen konden uitvoeren. 
- de leerlingen van 2A een fietsband leerden plakken? Je weet dus waar je terecht kan voor herstellingen 
- de kinderen van het 4de leerjaar hun eigen schimmenspel hebben gemaakt? 
 

 

 
 

Artikel schoolkrant Pasen K3B 
 
Elk jaar plaatst ‘Broederlijk delen’ tijdens de vasten een land in de kijker. Daarom  
werkten de kleuters van juf Hilde en juf Hanne een weekje rond ‘Colombia’.  
De poppenhoek werd omgetoverd tot een Colombiaans hoekje waar de kleuters naar  
hartelust hebben gespeeld. De kleuters leerden hoe de vlag van Colombia eruit ziet.  

Ook de wereldbol werd erbij gehaald. Zo ontdekten de kinderen hoe landen op de  
wereldbol eruit zien en zagen ze dat al dat blauw water is. 
Natuurlijk werd Colombia op de wereldbol gezocht, maar kleuters waren ook erg  
nieuwsgierig naar ons eigen land. Al snel kwamen er meerdere vragen  
waaronder: “Waar is mijn huis op de wereldbol dan?” De juf wees aan waar België  
lag en vertelde dat wij allemaal in dat kleine stukje land wonen. Maar er was ook  
een pientere opmerking namelijk: “Mijn huis ligt helemaal niet zo dicht bij de zee”. 
Niet alleen koffiebonen maar ook bananen zijn typisch voor Colombia. Met de bananen maakten we heerlijke licuado en lollies. 

Kortom de kleuters genoten ervan om kennis te maken met een andere cultuur. 


