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Beste ouders 

 

De paasvakantie komt er aan! In onze school rapen we morgen paaseieren!  
 

Daarna sluiten we het 2de trimester af… en hopen we op prachtig lenteweer. 

Tijd voor onze kinderen (en leerkrachten) om wat op adem te komen! 
   

     Juf Griet. 

 

Geen sport en spel 

Telkens vóór het begin van een schoolvakantie 

organiseren we voor de lagere school geen sport en spel. 

Op vrijdag 5 april, net voor het begin van de 

paasvakantie, is er geen sport en spel voorzien.  

 

Lanaken 

Het 3de en 4de leerjaar gaat na de vakantie op 

boerderijklassen naar Lanaken. Leuke activiteiten en … 

twee nachtjes slapen!  

Ze vertrekken op woensdagochtend 24 april en zijn terug 

op vrijdagnamiddag 26 april. 

 

Pastafestival 

Ook dit jaar mochten we weer  

heel wat mensen verwelkomen op  

ons pastafestival. Bedankt hiervoor! 

Ook konden we op heel wat helpende 

handen rekenen, waaronder ook van onze eigen leerlingen. 

Langs deze weg willen we hen zeker nog eens extra in de 

bloemetjes zetten! 

 

Buitenspeeldag, woensdag 24 april, van 13u-17u 

Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes fluiten de zomer 

tegemoet en je speelkleren staan te popelen om weer 

aangetrokken te worden. Wat een ideaal recept om te 

komen ravotten op de Buitenspeeldag! 

Deze gaat door op het gemeenteplein  

van Everberg. 

 

Het Silsomhof 

De kleuters van de knuffelklas en  

1ste kleuterklas genoten op 29 maart  

                                  van een warme zonnige dag  

                                  in het Silsomhof. Ze mochten er op  

                                  de strobalen spelen, ze hebben er 

                                  heel wat diertjes kunnen aaien en 

                                  hebben de stieren mogen eten  

                                  geven. Wat deden ze dat super! Als 

                                  beloning kregen ze allemaal een  

                                  lekker ijsje! ’s Avonds gingen ze  

                                  erg moe maar gelukkig naar huis!  

 

 

 

 Ooievaar op bezoek 

☺ Macy (K2) en Lyandro Grauwels (K0) zijn erg fier!  

Hun broertje Qyano werd geboren op 8 maart ’19.  

We wensen heel de familie van harte proficiat! 

 

Het levend verkeerspark 

Op donderdag 16 mei wordt er in Erps-Kwerps weer een levend 

verkeerspark georganiseerd voor het vijfde en zesde leerjaar! 

Onze leerlingen zullen na een fietscontrole weer hun 

verkeerskennis en behendigheid kunnen testen op het parcours! 

Hiervoor hebben we 15 vrijwilligers nodig om als seingever op 

verschillende plaatsen van het parcours te komen staan. Ouders 

van alle klassen kunnen komen helpen. Er zal hiervoor na de 

vakantie een brief worden meegegeven. We hopen op jullie hulp 

om de kinderen deze ervaring te kunnen laten opdoen! 

 

Vergroenen van de speelplaats van de lagere school 

In de paasvakantie startten de werken aan onze nieuwe 

speelplaats. Je vindt het plan van onze groene, avontuurlijke 

speelplaats op de website. Leerkrachten, kinderen en ouders 

konden mee dromen van deze nieuwe speelplaats. De ideeën om 

te werken aan een nieuwe speelplek kwamen naar boven in de 

KiVa-werkgroep. We wachten vol spanning af of we subsidies 

krijgen van onze minister, want dan kunnen de werken nog beter 

vooruitgaan.  

 

Bijna naar het 1ste leerjaar 

De derdekleuterklassers van juf Mieke en juf Iris staan te 

trappelen om de grote stap naar het 1ste leerjaar te zetten. Na 

de paasvakantie zijn er een aantal gemeenschappelijke 

activiteiten met het 1ste leerjaar.  

Als eerste activiteit bezoeken beide klassen het kasteel van 

Gaasbeek op vrijdag 26 april. Dit wordt leuk!  

 

 

 

 

 

Het Afrikamuseum 

Op 21 maart trok de 2de kleuterklas en het 2de leerjaar naar 

het Afrikamuseum in Tervuren. Ze kregen er een rondleiding in 

het vernieuwde museum. Nadien trokken ze ook naar het park 

waar ze nog even konden ravotten.  

Het was een erg leerrijke ervaring! 
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KIVA 

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben tijdens de 

lessen KIVA gewerkt rond de 'ik-boodschap' en hebben 

geleerd wat de verschillen zijn tussen plagen/pesten en 

ruzie maken ... 

Ze hebben ook een digitale enquête gehouden over hun 

gebruik van sociale media en het spelen van games. Daarna 

zullen we in de klas werken rond de gevaren die deze media 

en games met zich meebrengen en reflecteren op ons 

gedrag.  

 

Zwerfvuil rapen… 

Alle klassen, van de onthaalklas tot het zesde leerjaar 

hebben een deel van de schoolomgeving proper gemaakt! Er 

werd enorm veel vuil geraapt… Iedereen verdient een 

dikke pluim! 

In het 3de leerjaar berekenden ze ook hoeveel kilogram 

vuil er verzameld werd en leerden ze meer over het 

sorteren en recycleren van het afval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het 6de leerjaar gingen ze zelfs nog een stapje verder. 

De kinderen van het zesde leerjaar deden een wedstrijdje 

ploggen.  Ze gingen een uur lang joggen en vuil rapen.  

Ondertussen maakten ze vlogjes over het merkwaardige 

afval dat ze soms vonden.        

 

                         

 

 

 Letterfeest 

Op 29 maart stonden onze kapoenen van het 1ste leerjaar in 

de spotlights! Ze behaalden allemaal hun letterdiploma met 

glans! Het was een erg leuk moment… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleuterspeelplaats 

Vorige week kwamen de werkmannen van de gemeente 

fruitbomen op onze kleuterspeelplaats planten. We zien al 

uit naar de zomer en de herfst om de bomen te zien  

bloeien en fruit te plukken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computernerds 

Het vijfde en zesde leerjaar werkte met de Microbit. Dat 

is een microcomputer waar je boodschappen op laat 

verschijnen, die je kan gebruiken als thermometer of die 

je programmeert als stappenteller. Na het programmeren 

testten de leerlingen ook uit of het wel echt werkte. Voor 

herhaling vatbaar, want de kinderen waren erg enthousiast. 

De foto's van deze activiteit vind je terug op onze 

website. 

 

Wist je dat… 
☺ de leerlingen van het zesde leerjaar volop bezig zijn om hun solidariteitsmarkt te organiseren. Deze gaat door op donderdag 

23 mei! Er zullen leuke activiteiten, versnaperingen en speelgoed aangeboden worden tegen kleine prijsjes! De opbrengst gaat 

integraal naar een goed doel! Meer informatie krijgen jullie na de paasvakantie! 

☺ de kinderen van het eerste en het vijfde leerjaar normaal gisteren hun inenting moesten krijgen, maar dat dit uitgesteld 

werd door ziekte van de verpleegster. Indien we de nieuwe datum verkrijgen, wordt deze doorgegeven. 

☺ de turners van de lagere school tijdens de paasvakantie hun gympak mee naar huis nemen om te laten wassen. 

☺ de paasvakantie dit schooljaar wat langer duurt… Op 22 april is het paasmaandag en dus nog een extra vrije dag! 

☺ er vanaf nu tijdens elke oudervereniging ook een ‘pedagogisch item’ besproken wordt… We houden jullie op de hoogte! 

☺ er nog een facultatieve vrije dag gepland staat op vrijdag 24 mei. Die dag is er wel opvang bij Stekelbees. 

 


