Beste ouders,
We sloten deze periode af met een fluorescerende stoet. De fluo-weken zijn een groot succes,
bedankt voor jullie medewerking! Het zou leuk zijn mochten de kinderen tijdens de andere weken
ook met hun fluo-hesje naar school komen.
De situatie op de parking Vaart Links is al veel verbeterd, mijn dank om rekening te houden met
de kinderen. Zichtbaarheid en veiligheid blijft voor ons zeer belangrijk!
We kunnen terugblikken op een geslaagde nieuwjaarsreceptie, op leuke doe-dagen en uitstappen en op een succesvolle opendeurdag!
Mochten er nog mensen willen meedoen met onze quiz van 7 maart, inschrijven is nog steeds
mogelijk!
Wij kijken alvast uit naar onze volgende grote activiteit: ‘De Vaart Boutique’. Jullie ook? Houd dan
maar 6 juni vanaf 16u vrij!
Ondertussen kunnen de kleuters van K2 genieten van het dino-museum, de peuters gaan naar
de kinderboerderij, de 2de graad ontdekt Brussel tijdens de stadsklassen, het 4de leerjaar maakt
spaghettisaus voor de solidariteitsmaaltijd, het 6de leerjaar ervaart een dagje in het middelbaar
en nog tal van andere activiteiten.
16 maart is er geen school omwille van een pedagogische studiedag en op 24 en 26 maart zijn er
oudercontacten.
Ik wens aan iedereen een fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
Isabelle de Kriek

K1a
Tijdens de carnavalperiode werkten we rond het prentenboek ‘Ben jij ooit naar het
neuzenfeest geweest?’
Daarin komen verschillende feestjes aan bod: het hoedenfeest, het toeterfeest, het pyjamafeest, het pannenkoekenfeest en dan natuurlijk het grote neuzenfeest.
Wij werkten in de klas alle feesten uit en sloten het thema af met de grote carnavalsstoet.
Enkele sfeerbeelden van de verschillende feesten.
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K1b
Deze 2 weken werkten we rond het boek “ZOEPERMAN”. Zoeperman draagt een
hemelsblauw pak met een knalrode cape en een knalrode slip: een zoeperpak. Hij is 4 jaar en
hij kan vliegen. Zoeperman ziet en hoort alles. Hij redt Zofietje als ze in nood is maar hij vindt
het niet leuk als zijn Zoepermama zijn zoeperpak in de wasmachine steekt en zijn vuile snoet
wast.
- STEMPELEN VAN HET ZOEPERMAN TEKEN OP ONZE ZOEPERMAN CAPE -

K1b

- ONS ZOEPERMASKER -

K1b

- WE ZIJN ECHTE ZOEPERMANNEN/VROUWEN -

- EEN KLEINE ZOEPERMAN KNUTSELEN -

K
1
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- VERLIEFD ZIJN ZOALS ZOEPERMAN OP ZOFIETJE -

K2
Wist u dat circus Piccobello op bezoek was op onze school ... ?

2de kleuterklas

4 weken lang was de
in de ban van het circus. 4 weken lang
leerden de kleuters circustermen, leerden ze het wel en wee binnen en buiten het circus,
leerden ze de knepen van het vak...
Dit kon niet anders dan resulteren in een echte circusvoorstelling!!! We maakten ons klaar om
de kleuters en het 1ste leerjaar te entertainen. En of we erin slaagden... ! We deden zelfs 2
voorstellingen op aanvraag, voor het 2de en 4de leerjaar.
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K3
Naar aanleiding van het thema “Afval? Hoezo afval? werden heel wat activiteiten
georganiseerd rond dit thema: papier maken, water zuiveren, knutselen met kosteloos
materiaal, bouwen met bekers, wentelteefjes bakken. We gingen ook op zoek naar afval in
de schoolomgeving.
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N1
Op 14 januari gingen de kinderen van het

1ste leerjaar

K1b
op bezoek naar
het

Leietheater.
Daar mochten ze genieten van de swingende voorstelling ‘Badaboem’ waarin een hopeloos
verliefde trommelaar de hoofdrol speelde. De show werd ondersteund door een wervelend
videospektakel. Langzaam maar zeker werd ook het publiek tot slagwerker gemaakt.
Stilzitten was geen optie!

Het eerste leerjaar blijft ook in de klas niet stilzitten. Naast de traditionele taal- en rekenlessen blijven ze
de leerstof spelenderwijs verder inoefenen tijdens het wekelijkse hoekenwerk.
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Soep maken? Dat kunnen we als de beste in het

2de leerjaar!!!

En na al dat werk konden we heerlijk smullen !!!

N2

Op 7 februari kregen we bezoek van Victor. Samen met Victor maken we van onze school
een ‘Goedgevoel school’! Samen zonder pesten !!!
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N3
Auteurslezing Anneriek van Heugten

derde leerjaar

Op dinsdag 4 februari trokken we met het
naar de bibliotheek van
Landegem. Daar stond de Nederlandse schrijfster Anneriek van Heugten ons op te wachten. In de klas
maakten we al kennis met Amber, Izmet, Lars, Daan, Margot en Gina. De kinderen uit haar meest
bekende werk Z.E.S. De spannende verhalen spelen zich af in Zandplaat, een toeristisch dorpje aan de
kust. In elk boek ontdekt één van de kinderen het begin van een geheim, dat ze vervolgens met zijn
allen proberen op te lossen.
Anneriek van Heugten vertelde ons meer over hoe de personages zijn ontstaan en over hoe ze haar
verhalen bedenkt. Ze las ook een stukje voor uit één van haar boeken. Ook kwamen we meer te
weten hoe een boek van begin tot einde in elkaar wordt gestoken. Wat een werk! Sam (3A) en Elisa
(3B) mochten een gesigneerd boek in ontvangst nemen. Leuk voor de klasbibliotheek! Iedereen kreeg
ook nog een bladwijzer van Z.E.S. Het was een fijne ochtend!

De kilometer
Tijdens de lessen meten leerden de kinderen over de kilometer. Om dit zo goed mogelijk te ervaren
stapten we dit af met een meetwiel. Telkens we 100 meter gestapt hadden, stopten we even en
namen we een foto. We kwamen onder de brug terecht bij 700m wanneer we stapten langs de
Vaart… Bij het terugkeren wandelden we via de Camille van der Cruyssestraat. Toen was het exact
1km van onder de brug tot aan de schoolpoort. In de klas hebben we de opgedane ervaringen
toegepast in ons werkboek. We haalden een frisse neus en hebben nu een beter idee van wat een
kilometer precies inhoudt.
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N4
Er ging een korte, maar leerrijke periode voorbij in het vierde
leerjaar!
Kun jij uit onze gedichten afleiden wat we zoal uitspookten?
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N5
5

leerjaar

Op donderdag 6 februari zijn we met de klassen van het de
gaan bowlen.
Het was heel leuk. Emile stond een eindje op kop van ons groepje. Met ouders verplaatsten
we ons naar Eeklo. De tijd ging zo snel voorbij dat we het tweede spel niet volledig konden
afwerken. Me mochten voor één keer chips en drank kopen. Een namiddag die we niet snel
zullen vergeten. We raden iedereen aan om daar zeker eens naartoe te gaan!
- Nolan, Maxime en Mathisse.

N5

Op donderdag 13 februari zijn we naar de bieb van Landegem geweest voor een
auteurslezing. De auteur was Hans Vanacker. Misschien kennen jullie zijn boeken wel. ‘Dugout’, ‘Villa Neptune’, ‘Bus 26’, ‘rode veters’ en het geprezen boek ‘Achter de heuvels’.
Het zijn boeken die gaan over pesten, rijk zijn en discriminatie. Hij vertelde ons waar zijn
inspiratie vandaan kwam en dat schrijven niet echt zijn beroep is. Hij werkt voor een uitgeverij.
Het was heel leerzaam.
- Flore, Brent en Mona.

N5

Op dinsdag 11 februari werden we verwacht in het Erasmusatheneum. In de voormiddag
hebben we fake-nieuws in mekaar gestoken. We zochten naar verschillende plekken waar
het nieuws zich afspeelde en dit werd dan gefilmd door de leerlingen van de school. Voor elk
groepje waren er vier leerlingen die ons begeleidden. In de namiddag leerden we hoe we op
een verantwoorde manier met het internet kunnen omgaan. We maakten kennis met ‘Child
Focus’, dit gebeurde in spelvorm.
116000 is het telefoonnummer dat we nooit mogen vergeten. Het was een bijzondere dag.
We verlangen naar meer.
- Amber, Noor en Marre.

N6a

Ik heb een Grieks landschildpad.
Oh, geloof mij. Hij is een schat!
Hij wordt groot maar is nog klein.
Ik vind hem toch zo fijn.
Zijn schild is redelijk glad.
Ik hou zo van m’n schildpad.
Hij eet graag rode kool.
Gelukkig komt hij niet van de Noordpool.
Hij kan heel snel eten.
Of moet ik zeggen “vreten”.
Hij dommelt zich in als hij moe is.
Het is dan dat ik hem zo mis.
Lotte, 6A

De mooie lentebloemen
beginnen weer te bloeien
De bloesems op de bomen
gaan langzaam komen.
De wolken zijn verdwenen
we kunnen buiten spelen.
De sneeuw gaat wel weg
voor de kinderen is dat pech.
We kunnen bijna zwemmen
De auto’s kunnen remmen.
De lente is voorbij.
weer aardbeien voor mij.
Jonas, 6A

Eerst hebben we de witte winter.
Dan de leuke lente.
Niet te vergeten: de zoete zomer.
Maar ook de huilende herfst.
Dit zijn de sappige seizoenen.
Phara, 6A

N6

Kippen zijn zo saai.
En ik wil zo graag een haai.
Maar dat mag weer niet.
Het is dat, of een parkiet!
Ik moet de afwas doen
en dan krijg ik poen.
Mijn mama en papa
zij lusten graag pizza.
Mijn broer weer niet
Maar hij lust wel friet.
Ik lust die pizza wel
en daarom krijg ik een babybel.
Robin, 6a

Ik heb rode en roze rozen.
Er zijn ballen en ballonnen erbij.
Er is een pijl, die prikte papa.
Er zijn honderden hartjes en haters horen er niet bij.
Senaja, 6A

Glimlachen doe je elke dag!
Om glimmende glitters die vallen uit de
lucht die licht en blauw is,
we eten bananen met vele vriendinnen
maken we mopjes elke middag.
Nore, 6A

N6

We bezochten Erasmus te Deinze voor een boeiende doedag.
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N6b
Er bestaan heel wat dichtvormen. Samen in de klas begonnen we te experimenteren. Hieronder krijg je een
aantal gedichten te lezen.
AABB-rijm
Ik zoek, ik zoek, ik zoek een letter.
Een letter, een letter, stop met dat getetter.
Een woord, ja ik zoek een woord.
Nee, het het hangt niet zomaar aan een touw of koord.
Een zin, een zin.
Ik zoek het hier, ik zoek het daar, ik zoek het aan mijn kin.
De verhalen, het verhaal, een goed verhaal.
We willen en zoeken het allemaal.
Een sprookjesboek, een griezelboek, een boek.
Ik ben er al lang naar op zoek.
BIB, bib, bibliotheek
Dat zoek ik al heel de week.
In de klas zit ik vooraan,
dat is niet bovenaan.
Mijn nummer is vijf,
wat doe ik nu, ik schrijf.
Wij zijn met zestien,
en bijna alle lessen hebben we gezien.
De agenda schrijft de juf op het bord,
gelukkig is het soms een beetje kort.
Als het speeltijd is, mogen we naar buiten,
maar we moeten ook nog de deur sluiten.
Ik schrijf veel met pennen,
en in de turnles moeten we rennen.
Ik heb een konijn.
Mijn konijn lijkt op een zwijn.
Hij zit daar en doet haast niks.
En ’s avonds kijken we samen netflix.
Hij eet graag wortel.
Ik kam hem met een borstel.
Hij is heel erg zacht.
En heeft een mooie warme vacht.
Hij maakt super veel kabaal.
Dan vertel ik hem een verhaal.
Hij heeft een grote kooi.
En eet vooral hooi.
Alliteratie: stafrijm of letterrijm
Een blauwe basketbal
het veld vol verdedigers
een brede bruine bank
Wij willen winnen !
Spelen met schelpjes op het strand
Zwemmen in de zee, zon en zacht zand
Vol pracht en praal
Kastelen, krabben en koralen
In China of Charleroi
Het coronavirus of in coma
Je gaat toch dood, in je bloot
En het is besmettelijk !! Niet opzettelijk.
De kleine coole kevers
Groeien in groen gras
Die blije blauwe meeuwen
Eten al eeuwen die kevers
Met mooie roze rozen
In het natte natuurpark

N6

Op dinsdag 11 februari vertrokken we met de auto naar het Erasmusatheneum te Deinze.
Daar kregen we al een voorproefje van het middelbaar. We kregen les van de leerkracht Latijn, een
leuke quiz, wetenschap met proefjes in het lab, enz. Was heel interessant. Voor de sportievelingen
was de les sport veel te kort. In de namiddag kregen we nog een crea les en een les techniek. Het
was een gevulde dag.
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Activiteiten
02 maart 2020
03 maart 2020
04 maart 2020
06 maart 2020
07 maart 2020
09 maart 2020
10 maart 2020
13 maart 2020
16 maart 2020
17 maart 2020
18 maart 2020
23 maart 2020
24 maart 2020

26 maart 2020

30 maart 2020
31 maart 2020
01 april 2020
03 april 2020
06 april 2020
19 april 2020
20 april 2020
23 april 2020
24 april 2020
27 april 2020
28 april 2020

29 april 2020
30 april 2020

Sportsnack N2-N3
Doe-dag VTI N6
Zwemmen N1-N3-N6
Hof ter Motte K1a
Quiz
Fluoweek
Sportsnack N2-N3
Gravensteen K3
Toneel N4
Dino-museum K2
Pedagogische studiedag – GEEN school
American Games N5
Auteurslezing N6
Zwemmen N1-N3-N6
Oudercomité
Sportsnack N2-N3
Toneel N1-N2
Oudercontact
Attituderapport
Struisvogelboerderij K2
Medisch onderzoek N4
Oudercontact
Sportsnack N2-N3
Openklasdag K1a
Zwemmen N1-N3-N6
Solidariteitsmaaltijd
Start paasvakantie
Einde paasvakantie
Sportsnack K3-N1
Sportdag lager
Medisch onderzoek K1b
Fietsproef N6
Schoolfotograaf
Sportsnack K3-N1
Stadsklassen N3-N4
Toneel N5-N6
Oudercomité
Stadsklassen N3-N4
Zwemmen N1-N3-N6
Stadsklassen N3-N4

