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  maart 2017 

Pannenkoekenfeest 
Ons  pannenkoekenfeest was een groot succes!  
Er werd maar liefst 70 liter deeg gemaakt, goed 
voor 1200 pannenkoeken. De opbrengst van ruim 
€ 670 zal goed besteed worden aan de  
kleuterspeelplaats. Dankjewel aan iedereen! 

 

NIEUW!!  
Tegen de muur van de 
kleuterspeelplaats  aan 
de blauwe  poort zal  een 
nieuw uithangbord wor-

den opgehangen voor dagelijkse 
mededelingen.  Vergeet zeker niet 
om  hier regelmatig eens te gaan 
kijken.  

Schoolfeest 20 mei 2017 

Zoals steeds zijn we op zoek 
naar helpende handen.  
Wie zich geroepen voelt om die dag een handje 
toe te steken mag ons altijd contacteren via 
het secretariaat. Alvast bedankt!  

Woensdag  8 maart  
geen school 
pedagogische studiedag 

TUTTI FRUTTI  maart 

 

09/03 

rozijntjes 

 

15/03 

wortel  

22/03 

appel 

29/03 

ananas 



 

Datum Activiteit Voor wie? 

Dinsdag 7 maart 
Juf Nelly is niet aanwezig wegens cursus elfenbos 

Bezoek aan de kapper van Ramzi boomhut 

Woensdag 8 maart 
Pedagogische studiedag. 
GEEN school 

Alle kleuters 

Maandag 13 maart 
Juf Nelly is niet aanwezig wegens cursus elfenbos 

Naar de bib Boomhut, elfenbos 

Dinsdag 14 maart 
Zwemmen Boomhut, elfenbos 

Toneel in de namiddag 
Vogelnestje, vlindertuin, 
bijenkorf, berengrot 

Vrijdag 17 maart 

Het vierde leerjaar komt spelen en voorle-
zen 

boomhut 

Papa’s mogen komen spelen.  Info volgt nog vogelnestje 

Maandag 20 maart 
Het vierde leerjaar komt spelen en voorle-
zen 

boomhut 

Donderdag 23 maart Juf Nelly is niet aanwezig wegens cursus elfenbos 

Vrijdag 24 maart 
Integratie eerste leerjaar – derde kleu-
terklas 

Boomhut, elfenbos 

Maandag 27 maart 
Project met leerlingen van het vierde 
leerjaar 

elfenbos 

Dinsdag 28 maart 
Juf Nelly is niet aanwezig wegens cursus elfenbos 

Zwemmen Boomhut, elfenbos 

Donderdag 30 maart Daguitstap : ijspret Boomhut, elfenbos 

Vrijdag 31 maart fluoparty vogelnestje 

Van 1 april tot 17 
april 

Paasvakantie Alle kleuters 

Donderdag 20 april Individueel oudercontact Alle kleuters 

Vogelnestje 

huisdieren 

vaderdag 

Pasen/lente 

        

Elfenbos 

het uurwerk 

vaderdag 

lente/pasen 

 

Boomhut 
verkeer 
sport 
water 
grote schoonmaak 

Bijenkorf 
Dribbel 
dopjes en topjes 
Pasen 
 
 

Vuurtoren 
Goudlokje en de drie beren 
vaderdag 
Pasen 
 
 
 
 
 

Berengrot 
Welkom op school 
beren 
dozen 
 
 

Duikboot 
Goudlokje en de drie beren 
vaderdag 
Pasen 

Vlindertuin 
Gevoelens 
Vaderdag 
pasen 
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Datum 

Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding 
van  uur, plaats,… 

klas 

    

dinsdag 7 maart 2017 
Zwemmen :   B-klassen : 13u.          A-klassen : 13.30u.   2a+2b   4a+4b   6a+6b 

Oudercontact op vraag van titularis alle klassen 

woensdag 8 maart 2017 
Pedagogische studiedag : vrijaf ! alle klassen 

    

donderdag 9 maart 2017 
    

Striptekenaar in de klas ! 5a + 5b 

dinsdag 14 maart 2017 
    

Zwemmen : B-klassen : 13u.          A-klassen : 13.30u.     1a+1b  3a+3b  5a+5b 

donderdag 16 maart 2017 

Kangoeroewedstrijd 5a + 5b + 6a + 6b 

 Start project "Geef Bastronaut wat ruimte !" 2de graad 3a + 3b + 4a + 4b 
Rondleiding achter de schermen CC De Steiger 
(namiddag) 1a + 1b 

vrijdag 17 maart 2017 
Bewegingstuin (voormiddag) 14a + 1b 

    

zaterdag 18 maart 2017 
Geefbeurs Ouderraad   

    

maandag 20 maart 2017 

Sport-initiatie Herculespas (één uurtje, dus wel boeken-
tas !) 2a +2b 

Medisch onderzoek (vaccinatiekaart meebrengen !) 5b 

Bibliotheekbezoek 3a + 3b 

dinsdag 21 maart 2017 

Juf Ann en Juf Thekla op nascholing ! 2a + 2b 

Medisch onderzoek (vaccinatiekaart meebrengen !) 5a 

Bibbezoek 4a + 4b 

Zwemmen :   B-klassen : 13u.          A-klassen : 13.30u.   2a+2b   4a+4b   6a+6b 

vrijdag 24 maart 2017 
Uitstap "Urania" 2de graad (volledige dag) 3a + 3b + 4a + 4b 

Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar (namiddag) 1a + 1b 

maandag 27 maart 2017 
    

Start stage Anke (2a) en Jens (2b) 2a + 2b 

dinsdag 28 maart 2017 
    

Zwemmen : B-klassen : 13u.          A-klassen : 13.30u.     1a+1b  3a+3b  5a+5b 

woensdag 29 maart 2017 
Voorstelling in de bib 6a + 6b 

  

donderdag 30 maart 2017 

Doedag De Nekker (voormiddag) 6a + 6b 

Bibliotheekbezoek: boeken + kaart in rugzak 2a + 2b 

Funtastic (voormiddag) 1a + 1b 
Toonmoment Project "Geef Bastronaut wat ruimte!" 2de 
graad :  vanaf 15,30u. start in de turnzaal ! Iedereen welkom ! 

vrijdag 31 maart 2017 
Paasspel  1a + 1b + 2a + 2b 

Fluofuif ! Iedereen fluokledij aandoen ! alle klassen 

zaterdag 1 april 2017 
Start paasvakantie    

    



Leerlingenhoekje door het zesde leerjaar  

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandelijks op pad in de school om een kleine reportage te 
maken voor deze krant.  

Twee(hele) drukke weken! 
Dinsdag 14/02/’17  
Gingen we met de kleuters van de bijenkorf een maansteen maken. 
De kleuters vonden het leuk om zelf maansteentjes te maken en te 
versieren. En speelden ruimte spelletjes.  

Donderdag  16/02/’17 
Deden we een fotozoektocht met de kleuters. De voorwerpen wa-
ren verstopt in heel de school. En de kleuters moesten ze de voor-
werpen gaan zoeken. Na de zoektocht wachtte er een klein verras-
sing voor de deur van de kleuters. Het waren sterrensnoepjes. J 
mmm… 

20/02/’17 
We gingen naar Urania. We hebben veel geleerd over sterren en planeten. De leerlingen van de 3de graad 
hadden allemaal een leuke quiz gedaan. De winnaar kreeg een mooie poster van de lekkere planeet Mars. 

23/02/’17 
De kleuters moesten de kinderen van het 6A vertrouwen. Door spelletjes te spelen waar we elkaar moeten 
vertrouwen. We dansten op het liedje :’ ik ben een wandelende boom. 
Een heel drukke maar leuke week!!!!! 
Door jullie reporters Meryem El- Hajoutti  en Benitha Mangasa uit 6A 

Inschrijvingsprocedure : 

Kinderen geboren in 2015 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven  

vanaf 1 september 2016.   Vanaf 1 maart vervalt deze voorrangsregel.  

De andere kinderen van het geboortejaar 2015 kunnen zich inschrijven vanaf 6 maart 2017: START VRIJE 

INSCHRIJVINGEN.   Dit kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn.   

Vrije plaatsen op onze school :  

kinderen van het geboortejaar 2011: 3 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2012 - 2013 - 2014: 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 32 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar : 22 vrije plaatsen 

Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie 

via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  

Gunstig advies 

In de loop van de maand januari kreeg onze school bezoek van 
de onderwijsinspectie. Het resultaat hiervan was gunstig over  
de ganse lijn.  Wij zijn als school fier op dit resultaat en zullen 
onze inspanningen in de zelfde richting verder zetten.  
 


