
 

 

 

 

 

 

 Juf Lynn van het 5e lj bevallen is van een zoon, Remus. We wensen de 

kersverse ouders Lynn en Bert een dikke proficiat en veel geluk. 🍀 
 

 We hebben een mooie buitenkeuken op maat laten  
maken voor de kleuters. Ze kunnen heerlijk spelen 
 (koken  ) met zand en water.  
Dit kon je al zien op onze Facebookpagina.   
Dit kon gerealiseerd worden dankzij de  
speculoosverkoop. (opbrengst €535) Dank je wel! 
 
 In de klassen L1, L2, L4 en de godsdienstklas hebben we  
dichte ramen vervangen door draai-kiep ramen. Zo 
 kunnen we extra verluchten in de klassen, net zoals in  
de andere klassen.  #frisseluchtindeklas #concentratieverhogen 

 

 In mijn vorig ‘Wist je datje’ kondigde ik de deelname aan de Kinder- en jeugdjury aan. 

De oudste kleuters lazen 8 juryboeken in de klas en hielden een boekverkiezing. Het 

gewonnen boek kregen ze cadeau! #werkenmetboeken#lezenstimuleren#jureren   

 

 Op 26 april hadden we onze 1e schoolraad! Ik wens de nieuwe leden (2021 – 2025) 

van harte welkom.  

De schoolraad bestaat uit:  

 3 ouders : Bruno S., An L. en Sindy d.J. 

 3 leerkrachten: Vally B., Nath B. en Lynn L. 

 2 gecoöpteerde leden: Lieve K. en Ilse S. 

 de directeur: Carmen J.  
De bevoegdheden van een schoolraad : 

De adviesbevoegdheid aan de directeur betreffende volgende materies : 

 de algemene organisatie van de school 
 de werving van leerlingen 
 de organisatie van extra-muros en parascolaire activiteiten 
 het schoolbudget 
 het schoolwerkplan 
Overleg wordt gepleegd met de directeur inzake : 

 het vastleggen van criteria voor de aanwending van de lestijden 
 de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten 
 welzijn en veiligheid op school 
 het schoolreglement 

 



 

 Mama An en papa Dries hebben twee nieuwe boompjes  

geplant op de 'kleuterspeelplaats' in de buurt van de zandbak  

en het speeltuig.   

Deze boompjes zullen uitgroeien tot mooie schaduwbomen. Dank u wel, familie Cox!  

 #vergroeningopschool #meerspeel-enleernatuur 🌱 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wist je dat de ook dit jaar de Eerste Communie is uitgesteld? 
Normaal deden Aloisio, Esmée, Finn en Maud hun Eerste Communie in mei. 
De Bisschop heeft, naar aanleiding van de maatregelen, beslist om hun mooie dag te laten 
doorgaan in juni en september. #feesten 
 

 Lentekindjes Luca, Ilkay, Nore, Ayla, Aaron, Lotte, Jitse en Artuur uit het eerste leerjaar en 
feesteling  Jasmijn uit het zesde leerjaar op 19 juni 2021 hun Lentefeest en Feest Vrijzinnige 
Jeugd vieren?  En dit één van de enige feesten zijn die in deze rare tijd wel coronaproof 
georganiseerd worden? In de loop van het schooljaar kregen ze in de Zedenleerles de 
opdracht om samen met hun ouders thuis rond leuke thema's te werken ter voorbereiding 
van hun feest. Deze thema's komen op speelse manier weer aan bod tijdens een leuke 
bubbelwandeling met hun gezin. Duimen jullie mee voor mooi weer? #feesten 
 

 

 Het Suikerfeest begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang wanneer volgens 
de islamitische kalender een nieuwe dag begint, dus op  
woensdagavond 12 mei 2021. Het Suikerfeest is de uitbundigste  
gebeurtenis in het islamitische jaar dat op donderdag 13 mei  
gevierd wordt! Na dertig dagen vasten wordt de traditionele  
Ramadan afgesloten. We wensen iedereen een fijn Suikerfeest!  

#feesten 
 

 

https://www.beleven.org/feesten/kalenders/islamitische_kalender.php


 Op vrijdag 19 maart vierden we de ‘Dag van het kind’. Voor de leerlingen van het lager en 
de oudste kleuters zorgden vuur- en droogijsshows voor een heus spektakel. Nadien 
werden de kinderen uitgedaagd in workshops rond wetenschappen & techniek 
georganiseerd door de leerkrachten en de professoren.  
Dit konden jullie zien op de klasblogs!  
I.s.m. Mad Science konden de kinderen ook  
inschrijven voor een naschools traject.  
Deze spectaculaire, leerrijke dag werd  
aangeboden door de school! De onkosten (€806)  
werden vergoed met de opbrengst van de speculoosverkoop. #wetenschappen&techniek 
 

 De leerlingen van L4 werden ondergedompeld in STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) tijdens workshops ‘Ontdek Techniektalent’ op 27 april.  
Op 11 mei mogen de leerlingen van L3 deelnemen aan de  
STEM-workshops. #OTTgaatmobiel#wetenschappen&techniek 
 

 

Freinet on the MOVE 

Take 🎬 2021-2022 
 Schooljaar 2021 – 2022  

Achter de schermen zijn we druk in de weer met de voorbereidingen van het  
volgend schooljaar.  
Graag willen we jullie al een tipje van de sluier lichten… 

Vanaf september 2020 werden de graadsklassen van het lager gesplitst in jaarklassen. 

Concreet wordt er lesgegeven in een jaarklas en wordt er aan duowerk (wereldoriëntatie: 

tijd, ruimte, mens & maatschappij, natuur, techniek) en muzische vorming (creaties: druk- 

en verwerkingstechnieken, muziek, beeld, drama, …) gewerkt in graadsklassen.  

Het jaarklassensysteem trekken we door voor de 2e en 3e kleuterklas met het oog op de 

voorbereiding voor het 1e leerjaar én de groepsdynamiek van de leeftijdsgroepen.  

Concreet wil dit zeggen dat de 2e kk en de 3e kk gesplitst wordt, maar wel samenwerkt 

aan ateliers, integratieactiviteiten, ...  

#verbondenheid #competentiegroei #welbevinden #kwaliteitszorg 

 

Tot de volgende... 
Carmen 


