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Woordje van de directeur 

Beste ouders, beste kinderen, 

We zijn weer vertrokken voor een nieuw trimester, hopelijk zijn alle batterijtjes goed opgeladen 

na de krokusvakantie en kunnen we er volop invliegen! Ondertussen zijn er weer heel wat 

nieuwe kindjes in onze peuterklas gestart, we wensen hen allemaal een fantastische start van 

hun schoolcarrière! Gelukkig zijn de ochtenden nu weer wat lichter, maar we blijven toch sterk 

inzetten op veiligheid, zichtbaarheid in het verkeer! Daarom nog een warme oproep naar 

iedereen om zeker de fluovest en de helm te blijven dragen. 

Vlak voor de vakantie mochten we de riem er al even afgooien met een geweldige 

carnavalstoet, het was een topeditie! Veel dank aan de vrijwilligers en onze leerkrachten die 

meehielpen om alles in goede banen te leiden. 

Even een reminder: op vr. 24/03/2023 is er een pedagogische studiedag voor onze 

leerkrachten. Die dag is er voor de kinderen dus vrijaf. De mensen van Stekelbees (Ferm) zijn 

verwittigd en kunnen opvang voorzien. 

Op 29/03/2023 in de voormiddag komt de Paashaas voor onze kleinste vriendjes van de 

kleuterschool. Ook de ouders zijn welkom om eens te komen kijken. U krijgt daar tegen dan 

zeker nog een briefje over. 

Met vriendelijke groeten, 

Directeur Bart 



 

Grootouderfeest 

Woensdag 8 februari was het zover! Na het knutselen 

van mooie hartjes om te zwaaien naar al die lieve 

oma’s en opa’s en na het vele oefenen van onze dans, 

mochten we ons tonen! Best een spannende dag 

want iedereen gaat meteen op zoek naar die lieve 

grootouders! Het thema dit jaar was: ‘Avondje TV’. 

Er verschenen de bekendste kampioenen van België, 

er was ook 10 om te zien en zelf een zeer bijzonder 

eurosongfestival met een solo nummer! 😊 

Met onze eendjesklas deden wij het nummer 

‘Ochtendgymnastiek’ van Samson en Gert. Alle 

vriendjes kwamen in sportieve outfit en dansten flink 

mee! 

Na de show mochten de grootouders nog een kopje 

koffie komen drinken op school met een lekker stukje 

cake. Wat een heerlijke dag was dat! Tot volgend jaar, 

lieve oma’s en opa’s! 

 
Groetjes, juf Debbie en alle vriendjes van de 

eendjesklas! 



 
 

 
 

 

 

Soep maken 

We trokken er met de 2e kleuterklas nog eens 

op uit. En wel met een missie. Want we gingen 

soep maken en daar hebben we groentjes voor 

nodig. Gewapend met onze fluojassen trokken 

we naar boer Peter. Gelukkig hadden we 

Elisabeth bij, zij weet de weg 😉. 

We kochten (kregen eigenlijk, want boer Peter 

sponsorde ❤) uien, courgetten en aardappels. 

We kregen ook allemaal nog een fruitje van boer 

Peter: mandarijn of appel. Die hebben we 

onderweg en op school lekker opgesmuld. 

De volgende dag sneden we allemaal (om de 

beurt) de groenten. Koken, mixen en klaar. Wat 

een heerlijk soepje was dat! Want "Wat je zelf 

maakt, maak je meestal beter". 

 
Groetjes van de 2e kleuterklas 



 

Outdoor Learning 

 
Joepie! 

Het is weer tijd om te rekenen. Niet 

zomaar rekenen, maar outdoor 

learning! Elke maandag, dinsdag en 

woensdag trekken we na de speeltijd 

naar het bos om te rekenen. Zo 

leerden we daar al over de klok, de 

rangorde van de getallen tot 20, de 

helft en het dubbel, vormen 

vergelijken en we oefenden 

splitsingen, plus en min oefeningen 

tot 10. Soms krijgen we uitleg, soms 

moeten we oefeningen alleen of in 

groepjes oplossen, maar het kan ook 

een rekenspel zijn! 

Wij kijken al uit naar de volgende 

rekenles in het bos! 

Groetjes, 

De kinderen van L1b 



 
 
 

Fietsbosdag 2e graad 

 
Op dinsdag 14 februari trokken we er weer op 

uit! Met helm en fluovest aan, rugzak op de rug 

en onze beste fietsbenen in vorm, werd het 

een fijne voormiddag! De zon scheen zachtjes 

en hoewel het koud was aan onze handen 

hebben we een flink parcours gereden. We 

kwamen aan in de ‘Witte Bergen’ waar we leuk 

in de bossen konden spelen. We aten daar ons 

fruitje op en haalden onze drinkflessen boven. 

Na nog een paar rondjes bergop en bergaf 

keerden we weer naar school, nu met de volle 

zon op ons bolletje… Het was de beste 

schooldag ooit! 



We maken onze eigen Ne ton pendels! 
 
 

 

 



 

Bezinningstekst tegen pesten! 

Laat ons vier stippen zetten als een begin. 

Laat ons de stippen verbinden tot een kring 

en slachtoffers met warmte omringen. 

 
Laat ons de daders recht in de ogen kijken 

en nooit doen alsof we niets hebben gezien. 

We zetten hen op hun plaats, niet buiten 

maar binnen de kring. 

 
Laat ons de zorgers prijzen, stipjes van licht 

die tegen pestgedrag strijden. Geef hen kracht 

zodat ze harder kunnen schijnen. 

 
Laat ons strepen zetten boven de stippen 

als uitroeptekens voor wat niet langer mag 

verzwegen worden! 

 
Laat ons een stippenlijn vormen, een grens 

tussen wat kan en wat niet kan, een pad voor hen 

die de weg zijn kwijtgeraakt en voor hen 

Die geen uitweg meer zien. 

 
Laat ons vier stippen zetten als een begin 

en laat ons een lijn trekken tegen pesten. 

Van stip naar stip schrijven we samen 

een nieuw verhaal van verbinding. 



Planning maart: jeugdboekenmaand 

ma 06/03: zwemmen L1a, L1b, L2 

di 07/03: geen studie! 

woe 08/03: welkommoment peuters 

do 09/03: bezoek aan de brandweer: L4a 

auteurslezing Moniek Vermeulen : L1 

vergadering ouderraad 

vr 10/03: bezoek aan de brandweer: L4b 

 
ma 13/03: zwemmen L1a, L1b, L3a, L3b 

Doe -dagen in Stekene: L6a, L6b 

geen studie! 

di 14/03: muzikale voorstelling Guy Verlinde: L6a, L6b 

vr 17/03: prijsuitreiking Junior Journalistenwedstrijd: L5, L6a, L6b 

 
ma 20/03: zwemmen L1a, L1b, L2 

bib bezoek L3a, L6a, L6b 

di 21/03: toneelvoorstelling “Geluk voor kinderen” : L4a, L4b, L5 

infoavond zeeklassen 

do 23/03: bib bezoek K3, L2, L3b, L5 

geen studie! 

vr 24/03: Pedagogische Studiedag! 

Leerlingen vrijaf :-) 

 
ma 27/03: zwemmen L1a, L1b, L3a, L3b 

PEP dagen : L6a, L6b 

di 28/03: verkeerstoets Zilver : L3a 

woe 29/03: verkeerstoets Zilver: L3b 

paashaas op bezoek bij de kleutertjes :-) 

do 30/03: VM:medisch onderzoek (op school) : L5 

geen studie! 

vr 31/03: NM: actie Broederlijk Delen 

 

 

⚡ Oudercomité Nieu  sflits ⚡ 

Februari zwaaien we alweer uit. Een lekker actieve 

maand voor het oudercomité! Bedankt ook aan alle 

helpende handen. 

Van pannenkoeken tot grootouders tot een berg 

wafels, truffels en koffie. Fantastisch bedankt 

allemaal voor de massale wafelslag! Met de 

opbrengst hiervan wordt er iets voorzien voor de 

kids. Daarover later meer! Iedereen terug vol 

energie na een deugddoende krokusvakantie en op 

naar onze grote vriend de paashaas! 

Tot snel, oudercomité contact. 


