
KADRIE
samen  i n  beweg i ng

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste ouders, beste leerlingen

Wat vliegt de tijd! Het is amper te geloven dat de eerste 

4 maanden van het schooljaar er alweer op zitten. Dit lijkt 

me een ideaal moment om even terug te blikken, maar 

ook al eens vooruit te kijken. Ik neem jullie graag mee in 

ons schoolkrantje, een gloednieuw Winterkadrietje. Het 

schoolkrantje is voor ons allemaal nieuw en we hopen dan 

ook dat het bij jullie in de smaak valt. Omdat we heel graag 

‘Samen in beweging’ zijn en samen onderwijs maken, mag 

er uiteraard feedback gegeven worden. Heel graag zelfs.

Wie in de grote vakantie gedacht had aan een coronavrij 

schooljaar, kwam enkele maanden later serieus bedrogen 

uit. De voorbije 4 maanden zoemden de besmettingen 

ons wekelijks her en der om de oren en konden we ook 

niet onder een klassluiting uitkomen. Jammer genoeg 

moesten er door al de opgelegde regels heel wat niet - 

zieke kinderen thuis blijven. Sommigen zaten zelfs meer 

dan 20 dagen in quarantaine omwille van opeenvolgende 

besmettingen binnen het gezin. 

Ondanks dit alles, deden we ook hier onze slogan alle eer 

aan. We bleven met het hele schoolteam, de ouders en 

onze fantastische kinderen samen in beweging om alles zo 

vlot mogelijk te laten verlopen. Hierdoor konden we onze 

leerlingen weer heel wat aanbieden en gingen we samen 

volop op pad. In dit Winterkadrietje kunnen jullie genieten 

van korte verslagen en foto’s van allerlei leuke activiteiten 

waaraan jullie kinderen konden deelnemen. We hebben ze 

per leerjaar voor jullie neergeschreven. 

Naast de leerjaaractiviteiten zijn er ook enkele zaken die we 

op schoolniveau hebben gerealiseerd. Ik denk hierbij aan ons 

prachtige ‘streetart’logo op de speelplaats van de Driehoek-

straat, onze vrolijke muzikale schoolbel, het nieuwe speelkasteel 

in de speeltuin van de kleuterschool en de pannakooi die we 

twee weken konden huren. 

Uiteraard vonden we het ook zeer gezellig dat we onze kleuter-

grootouders en onze ouders mochten verwelkomen tijdens de 

voorleesweek en de grootouderdag. Onze wintermarkt, die op 

17 december gepland stond en niet kan doorgaan om de wel-

bekende reden, hebben jullie nog te goed. 

Zoals jullie merken deden we tal van �jne, leuke en leerrijke din-

gen. Dit zetten we tijdens het tweede en derde trimester super-

graag verder. Vooral op ICT - vlak zal er heel wat gaan bewegen 

in zowel de kleuter –als de lagere school. 

Daarnaast staan er nog een heleboel andere leuke en interessan-

te activiteiten op het programma waar wij alvast superveel zin in 

hebben! Hopelijk kijken jullie er samen met ons naar uit?

Tenslotte wil ik iedereen die deel uitmaakt van KADRIE bedanken 

om op welke wijze ook een steentje bij te dragen tot het mooie 

geheel waar wij samen voor staan. 

Ik wens iedereen een heel leuk kerstfeest en een knallend nieuw 

jaar toe!

Veel leesplezier!

Koen De Muyter, directeur GBS Kadrie

DECEMBER 2021
HET KADRIETJE
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De eerste maanden in ons klasje bij Koetje Boe waren weer 

uniek, weet je hoe?

We zagen dappere durvertjes die hun allereerste schooldag

begonnen met een nieuwsgierige lach

en kleine hartjes die op de drempel bleven staan,

maar met een knu� el en een handje wel binnen zijn gegaan.

Ieder vriendje kreeg tijd om te wennen,

om ons klasje, de speelplaats en de school te leren kennen.

Elke dag startten we samen in ons kringetje,

daarna speelden jullie in de hoeken jullie eigen dingetje.

We leerden al tellen tot drie

en oefenden om op tijd naar het toiletje te gaan voor …!

Jullie experimenteerden er al op los met verf en plasticine,

we zagen jullie de gekste verhaaltjes verzinnen. 

We kijken uit naar alle leuks dat nog komen gaat,

En weet dat er bij elk traantje en elk huppeltje iemand naast 

jullie staat.

Liefs Juf Greet, juf Karen en Koetje Boe

InstapTurnjuffen

Hallo iedereen, hier 

een berichtje vanuit de 

turnzaal. Eerst en vooral, 

onze leerlingen van de 

lagere school kregen een 

nieuw Kadrie   turn t-shirt. Hierdoor staan ze elke week te 

blinken in de turnzaal. Nogmaals een grote dank je wel 

aan ons oudercomité. 

In deze periode is er heel wat te doen geweest tijdens 

de turnlessen.  Van koprol tot basket, van � uo-dans tot 

klimmen en klauteren.  Trefbal, evenwicht, balvaardigheid, 

… we hebben al veel verschillende dingen geoefend.  

De kinderen hebben ook hun kunstjes met het rollend 

materiaal al kunnen laten zien. Er heeft een pannakooi 

gestaan op de speelplaats waar onze Ronaldo’s en 

Hendrickxen zich hebben kunnen laten gaan met 

voetballen of hockey spelen. Dit was een topper. De 

leerlingen van L5 en L6 gingen hierbij coachen bij de 

lagere klassen. Wat hebben ze dit allemaal goed gedaan. 

We mogen natuurlijk de sportdag van de lagere school in 

september niet vergeten. Precies al zo lang geleden. Hier 

zijn veel verschillende sporten aan bod gekomen. 

Ook de kleuters komen elke week 2x klimmen en klauteren 

over uitdagende parcours. Zo hebben ze zelfs dezelfde 

oefeningen gedaan als de roetpieten in Spanje. Onze 

kleuters kunnen dus Sinterklaas een handje helpen als de 

Sint het zou vragen.  

Wij kijken al uit naar de volgende beweegperiode,

Juf Nathalie, juf Dorien en juf Karen 

De eerste maanden in ons klasje bij Koetje Boe waren weer 

uniek, weet je hoe?

We zagen dappere durvertjes die hun allereerste schooldag

begonnen met een nieuwsgierige lachlagere school kregen een 
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SAPPERLOOTJES: 

OP ONTDEKKING ZONDER GRENZEN

Op vrijdag 8 oktober gingen we voor het eerst met onze 

eerste kleuterklassen op stap. We trokken met een aantal 

auto’s richting Achterbroek, waar onze Uiltjes en onze 

Varkentjes een experimentele voormiddag stond te 

wachten. 

Daar aangekomen kregen alle boekentassen een plekje in 

de schabben en vertelde Sebastiaan (de drijvende kracht 

achter Sappelootjes) dat er 2 belangrijke afspraken waren 

deze voormiddag: We maken niets stuk en we laten alle 

spullen op hun plaats. Zo gezegd, zo gedaan. (Zo moeilijk 

is dat niet hoor ). Verder mochten onze kleuters volgens 

hun eigen gangetje op ontdekking gaan. De ene kleuter 

ging voluit aan de slag, terwijl de andere liever aan een 

veilige ju� enhand nog even de kat uit de boom keek. 

Voor ons als ju� en was het zelfs een heuse ontdekkings-

tocht. Wat waren wij blij dat we deze met onze kleuters 

mochten mee beleven. Ervaren dat woorden eigenlijk niet 

nodig waren tijdens deze voormiddag, maar dat we met 

onze zintuigen (voelen, ruiken, kijken,…) het beste van 

onszelf konden geven, deed vele hartjes sneller slaan. 

De bloemschuif (Lees: op een tafel liggende schuif gevuld met 

bakbloem) stak vele kleuters de oogjes en handjes uit. Het 

was heerlijk om te zien dat grabbelende kleuterhandjes 

aftastend op zoek waren naar wat ze met die bloem 

allemaal konden doen. Het bleef heus niet bij eens een 

keer door de bloem wrijven. Op bepaalde momenten 

klonk er bloemgeklap door het lokaal en verscheen er op 

tijd en stond een witte bloemwolk. Menig kleuter werd als 

het ware tot sneeuwman getransformeerd. Wat een lust 

om te zien! 

Uiteraard waren er nog tal van activiteiten waarbij onze 

kleuters zich volledig konden laten gaan. Denk hierbij maar 

aan: een knutseltafel vol lijmstiften, scharen en papier, 

schildersezels, een ontdekhoek met bakken vol elektrische 

apparaten (oude telefoons, toetsenborden, keyboard,…), 

een diaprojector, een bouwhoek met o.a. videobanden om 

mee te stapelen, een kleitafel met toebehoren, spiegels 

waarin je vervormt, een bewegende plexiglasbuis waarop 

geschilderd kon worden, bakken vol verkleedkledij… 

Of dat nog niet genoeg was, konden onze kleuters na 

hun koek/fruitmomentje ook buiten aan de slag. Wat 

dacht je van een modderkeuken, een tekencaravan, een 

timmerhoek, een metselhoek of een zeilboot? Om nog 

maar te zwijgen over de toverdrankjes die ze konden 

maken met gekleurd water, trechters, pipetjes, enzovoort. 

Sapperloot, wat een geweldige voormiddag mochten 

we hier beleven met onze schatjes van de eerste 

kleuterklassen. Van groot tot klein, van bloembak tot 

toverdranktafel, van vuil tot helemaal nat, van er volle 

bak voor gaan tot afwachtend aan een ju� enhand, van 

genieten van begin tot eind!! Onder het motto ‘het leven is 

1 grote ontdekking’ werden onze kleuter –en ju� enhartjes 

weer helemaal gevuld. 

Wij hebben het alvast ontdekt: in ieder van ons schuilt een 

kunstenaar!!

1ste kleuterklas



2de kleuterklas

De schildpadden  en krokodillen 

kropen in de boeken . 

Kookboeken , luisterboeken , voelboeken ,

tijdschriften , zoekboeken , kleurboeken , 

voorleesboeken , liedjesboeken , 

knutselboeken , geurboeken , 

weetjesboeken , spelletjesboek , … 

je kan boeken lezen , voele n , ruiken , 

luisteren , kleuren , ….

Kleuters 2de kleuterklas

Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s brachten onze kleuters van de 

schildpadden- en de krokodillenklas naar het Sapperlootjesparadijs.

Wat hadden ze het naar hun zin.  Jassen aan de kant en spelen 

maar.

De start werd binnen gegeven.  Ook buiten konden ze hun gangen 

gaan.  Ze wisten niet waar eerst te spelen.  Ze draaiden een paar 

toertjes rond en schoten uit hun startblokken.

Spelen met de bloem waarbij hun gezichtjes niet gespaard bleven, 

schilderen met de vliegenmeppers als echte kunstenaars, knippen 

in de klei, soep maken in de buitenkeuken als echte koks mmm, 

metsen als echte bouwvakkers, zeilen met hun schip over de 

oceaan.  Wie vaart ermee?  De binnenkant van de caravan had een 

opknapbeurtje nodig.  De caravan was één groot kunstwerk wauw.

De voormiddag was snel voorbij.  Dat doen we nog eens hé juf.  

En hop naar een volgende Sapperlootjesdag.
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3de kleuterklas

WIST JE DAT DE KLEUTERS 

VAN DE DERDE KLEUTERKLAS…

 zich al heel groot voelen omdat dit hun LAATSTE kleuterklas is!

 het zwemmen super tof vinden.

 samen met het eerste leerjaar een hele dag reuze� jn gespeeld hebben in het Vrouwenhof.

 alleen maar peters hebben dit jaar! In de A klas zijn dat Nand en Chiel, in de B klas Lennert en Przemek.

 de opdrachtjes tijdens de wandeling met de grootouders tot een goed einde hebben gebracht en beloond werden 

met heerlijke cake.

 al heel veel gefeest hebben voor Fien, Lowie, juf Greet, Daan, Charlotte, Aurora, Lander, Rik, Mali, Lenn, juf Kelly, 

Kamiel, Juraicha, Louis, juf Dorien, juf San, Hanne, Cecilia, Kai, Olivia D.,...

 gingen Rollebolle in Brecht en dat super leuk vonden.

 elke week sportief bezig zijn en genieten van turnen, � etsen, buiten spelen,…

 spelletjes mochten spelen met Yoni F., dit om een goed doel te steunen.

 konden genieten van vele � jne voorleesmomenten en leuke verhalen van vele ouders, waarvoor dank!

 het jammer vonden dat de hotdogs enkel voor de lagere school waren, maar dat ze nieuwsgierig uitkijken naar de 

verrassing die de leerlingenraad voor hen in petto heeft.

 bezoek kregen van de Sint en zijn Pieten.

 krullenbol super tof vinden.

 enorm genoten van het eerste trimester in hun laatste kleuterjaartje en al uitkijken naar wat nog komen gaat.

 iedereen een gezellige kerstvakantie toewensen en prettige feestdagen. Tot volgend jaar!
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1ste leerjaar

VOORLEESWEEK: UITSTAP 

NAAR DE BIBLIOTHEEK

In de week van 22 november was het voorleesweek. Elke dag werden 

we getrakteerd op een mama of papa die kwam voorlezen. Zelfs de 

burgemeester is in 1B een bezoekje komen brengen! Er zijn heel veel 

leuke verhalen gepasseerd. 

Maar ondertussen kennen de jongens en meisjes uit het eerste zelf ook 

al veel letters. Het lezen loopt hier al heel vlot! Tijd om zelf eens boekjes 

te gaan kiezen…

Dinsdag 23 november zijn we op ontdekking gegaan in de Bibliotheek. 

3 gidsen hebben ons begeleid in de wereld van boeken, tijdschriften, 

strips, … We hebben een bingo gedaan bij de prentenboeken en een 

zoektocht doorheen de bib. Nu kunnen we zonder verdwalen naar het 

toilet of onze boekjes naar de balie brengen. We hebben ook geluisterd 

naar een verhaal met prenten op kamishibai. Helemaal op het einde 

hebben we zelf een leesboek en prentenboek mogen kiezen om mee 

te nemen naar de klas. 

Het was een hele �jne voormiddag. Er zijn ondertussen al heel wat 

kinderen met mama en papa naar de bibliotheek gegaan om boekjes 

voor thuis te ontlenen! 



2de leerjaar

SINTPERIODE IN 

HET 2DE LEERJAAR

‘Lieve Sint en beste Piet…’ 

De leerlingen van hen 2de leerjaar kropen in hun pen 

en schreven een brief naar Sinterklaas en zijn Pieten. In 

hun allermooiste handschrift schreven ze wat ze op hun 

verlanglijst hebben staan en wat ze eens graag aan de Sint 

willen vertellen. Wat is Sinterklaas zijn lievelingsspeelgoed? 

Wat is zijn lievelingskleur? Heeft hij nog broers of 

zussen?,… Enkele vragen die in de brieven werden gesteld. 

Toen ze daarmee klaar waren, staken ze de handen uit de 

mouwen en gingen ze in speelgoedboekjes op zoek naar 

to�e spulletjes, leuke spelletjes, schattige knu�els, stoere 

dino’s,… die ze op hun verlanglijstje hadden staan. Er werd 

nogal geknipt en gekleefd.  ;-)   Benieuwd wat de Sint 

brengen zal… 

Toen alle brieven geschreven en versierd waren, 

verzamelden we ze allemaal in een grote enveloppe 

en deden hem op de post. En dan was het SPANNEND 

afwachten tot de Sint zou terugschrijven…

Op donderdag 2 december 2021 stond er een 

SUPERLEUKE uitstap gepland. We werden met een bus 

opgehaald op school en reden richting Antwerpen. 

Daar werden we afgezet bij Kinepolis. We gingen er de 

�lm ‘Sinterklaas en koning Kabberdas’ kijken. Dat was 

GENIETEN! Deze brave kindjes hadden dit dubbel en dik 

verdiend! 
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3de leerjaar

WISTEN JULLIE DAT... 

... wij vanaf 1 september klaar waren voor het derde leerjaar?

De grote speelplaats, een nieuwe gang, al die kinderen hier die zijn zo lang! 

Maar O wat valt dat reuze mee, het is hier DIK Oké!

WIST JE DAT...?

 ... wij sportende monsters zijn?

 ...  de ju� en van het derde leerjaar hun monsters en 

sporters graag zien?

 ... we in het derde al tot 1000 leren rekenen?

 ...  we de moeilijkste oefeningen van optellen en aftrekken 

tot 1000 geleerd hebben?

 ...  wij het voorlezen met mama’s en oma super gezellig 

vonden?

 ... wij op de sportdag lasershooting mochten doen.?

 ... 3A de laatste klas in de rode gang is?

 ... in het derde leerjaar meer jongens dan meisjes zitten?

 ... het derde leerjaar de burgemeester heeft ontmoet?

 ...  3B de bewegingskampioen is geworden en de gouden 

beker niet meer wil afgeven?

 ...  er een muziektoneel op school is geweest, Haar en 

Snaar, super leuk!

 ... we in 3A, 7 monsters hebben?

 ... wij een eekhoorn hebben geboetseerd?

 ...  wij elke week een spelletje als taak hebben?

 ...  als wij 6 stickers hebben verdiend, we een cadeautje 

mogen kiezen?

 ...  wij STERREN van de klas kunnen zijn?

 ...  de roetpieten onze klassen overhoop hebben 

gehaald?

 ...  de rommelpieten een piramide met onze banken 

hebben gebouwd?

 ...  wij de hotdogs van de leerlingenraad heel lekker 

vonden?

 ...  het 3de leerjaar op 24 juni op school mag blijven 

kamperen?

 ...  wij heel nieuwsgierig zijn naar wat we nog allemaal 

zullen doen dit schooljaar? 
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4de leerjaar

GEZOND ONTBIJT

Op donderdag 28 oktober heeft  het 4de leerjaar kunnen 

smullen van een  gezond  ontbijt. Daarvoor moesten de 

kinderen hun eigen ontbijt meenemen dat ze meestal in de 

ochtend eten. 

Er waren kinderen met groenten en fruit, sommigen 

hadden corn� akes mee en er waren ook kinderen met 

boterhammen. Onze maagjes gromden al toen we 

aankwamen op school en we waren blij toen we, na de 

uitleg van de juf, eindelijk mochten eten. Enkele kinderen 

aten meer dan thuis omdat het al wat later op de dag was.

Alles wat we bijhadden moesten we ook op de juiste plek 

in de voedingsdriehoek zetten. We leerden hierover in de 

W.O.-lessen. We konden dus eens extra stilstaan bij wat we 

dagelijks eten en of het wel zo gezond is… 

We kregen ook allemaal een placemat, wat folders en een 

boterhammendoos van de ju� en. Supertof! 

Het was een hele leuke start, zo’n gezond en leerrijk ontbijt! 

Sommigen moesten hun eigen afwasje nog wel even doen. 

Dan opruimen en klaar voor de rest van de dag!

Geschreven door: Ella en Linde (4A) &  Mirthe en Ilias (4B)

CHROMEBOOKS

OP ONZE SCHOOL

Onze school heeft sinds kort 40 chromebooks in het vijfde 

leerjaar. We kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor Bingel, 

Scoodle Play en andere dingen. Ook kunnen we met 2 

chromebooks tegelijk op 1 document, dat is bijvoorbeeld 

handig voor ons schimmenspel. Wel werkt de wi�  niet 

zo goed als we allemaal op een chromebook zitten, dan 

moeten we soms naar een andere gang. Maar het secretariaat 

werkt aan een sterker wi�  netwerk, zodat we wel in de klas 

kunnen zitten. Op school krijgen we ICT (informatie-en 

communicatietechnologie) van juf Saartje en meester Guy. 

Zo wordt het later makkelijker om te werken op computers. 

Ondertussen hebben we allemaal een eigen account, die 

we ook thuis kunnen gebruiken als we hier op inloggen. Zo 

kunnen we bijvoorbeeld ook thuis oefenen. Ook na de lessen 

mogen we soms zelfstandig werken op de chromebooks. Ook 

deze tekst is op de chromebooks gemaakt. We leren er veel 

van en het is leuk. Hopelijk kunnen we ze nog lang gebruiken.

Tim, Arthur, Emma, Nore B.

5de leerjaar

5de leerjaar

Tim, Arthur, Emma, Nore B.

 leerjaar



HET EERSTE TRIMESTER 

VAN HET ZESDE LEERJAAR

We begonnen het jaar met een leuk verkeerspark waar we 

op een speelse manier leerden omgaan met het verkeer. 

Met een simpele go-cart en een � ets waren we als � etser 

en autobestuurder tien keer veiliger in het verkeer. We 

bedanken de politie die het verkeerspark hebben gemaakt.

Natuurlijk hebben we tijdens het eerste trimester ook andere 

leuke dingen gedaan, zoals onze sportdag waarbij we 

gingen zwemmen in Brasschaat. Na een lange tijd � etsen 

hebben we het zwembad bereikt. Het was een heel to� e 

dag, maar aan elke dag komt jammer genoeg een einde.

In november was het tijd voor een andere leuke activiteit: 

de Technotrailer. We deden verschillende activiteiten, zoals 

dobbelstenen maken, werktuigen bestuderen, robotballen 

programmeren en nog veel meer. Daarna mochten we 

binnen kijken in de Technotrailer. In de Technotrailer kon 

je verschillende dingen doen: haargel maken,spelletjes 

spelen,.... Het was een leuke ervaring.

Maar toen kwam het aller aller leukste van het hele 

schooljaar. Dat weten we nu al! 

ZEEKLASSEN! Zeeklassen was fantastisch! We gingen 

een week op zeeklassen naar Oostende. We hebben 

verschillende activiteiten gedaan! Er was geen moment 

om je te vervelen. Tussendoor mochten we spelen in de 

speeltuin. Het eten was ook heel lekker. Dit was de beste 

week van het hele schooljaar. Het was supertof! 

6de leerjaar
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JANUARI 2022

OUDERCONTACT
maandag 17 januari: kleuterschool
maandag 24 januari: 6e leerjaar
dinsdag 25 januari: kleuterschool + 6e 
leerjaar

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS
woensdag 19 januari

RAPPORT LAGERE SCHOOL
vrijdag 21 januari: 
winterrapport

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
woensdag 26 januari

SPORTDAG
maandag 31 januari: 
wintersportdag lagere school

FEBRUARI 2022

FACULTATIEVE VERLOFDAG
maandag 7 februari

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS
woensdag 23 februari

KROKUSVAKANTIE
zaterdag 26 februari - zondag 6 maart

MAART 2022

RAPPORT LAGERE SCHOOL
vrijdag 25 maart: lenterapport

OUDERCONTACT
dinsdag 29 maart: 1ste t.e.m. 5e leerjaar
donderdag 31 maart: 1ste t.e.m. 5e leerjaar

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS
woensdag 30 maart

APRIL 2022

PAASVAKANTIE
zaterdag 2 april - maandag 18 april

UITSTAP
vrijdag 29 april: Brussel vijfde leerjaar 
(± 17 uur terug op school)

MEI 2022

OUDERCONTACT
maandag 2 mei: kleuterschool
dinsdag 10 mei: kleuterschool

SCHOOLFEEST
zondag 15 mei

SPORTDAG
donderdag 19 mei: tornooisportdag lagere 
school

SCHOOLREIZEN
maandag 23 mei: kleuterschool
vrijdag 20 mei: 3de graad

MEERDAAGSE UITSTAP
maandag 23 mei - woensdag 25 mei: 
stadsklassen L4

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS
woensdag 25 mei

O.H. HEMELVAART
feestdag: donderdag 26 mei
brugdag: vrijdag 27 mei

JUNI 2022

PINKSTERMAANDAG
feestdag: maandag 6 juni

SPORTDAG
dinsdag 7 juni: kleutersportdag

EINDEJAARSRECEPTIES
vrijdag 17 juni: kleuterreceptie
dinsdag 28 juni: afscheidsreceptie L6

MEERDAAGSE UITSTAP
maandag 13 juni - donderdag 16 juni: 
bosklassen L5

SCHOOLREIZEN
vrijdag 24 juni: 1ste graad
maandag 27 juni: 2de graad

KAMPEREN OP SCHOOL DERDE 
LEERJAAR (rechtzetting)
=> verzet naar vrijdag 24 juni 2022

RAPPORT LAGERE SCHOOL
donderdag 30 juni: zomerrapport

JAARPLANNING 2DE SEMESTER
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N B N E V E L E B G E G L

I W E U L E R E N R R E T

U F R U I T D A G O Z E U

T V E O M T S F E E R K O

R O P U N G S I N N E A H

E U M L N T E T I T T D T

D D A F S N D G A E C R M

N E K K O R T E B P E I L

I R G E Z O N D K Z P E A

L S O G S A M E N K S E K

V E R K E E R S W E E K N

R O L L E R D A G N R N D

Z K A N S E N T N E L A T

Welke woorden kan je vormen met de overgebleven letters? Schrijf hieronder de oplossing!

Naam:

Klas:

E-mail:

Vul onze woordzoeker in! Steek de oplossing in de brievenbus van onze school 
(Driehoekstraat 41). Een onschuldige hand zal, uit dejuiste antwoorden, een winnaar 
trekken. De winnaar krijgt een trui van Kadrie. Veel succes!

DOE JE MEE MET 

ONZE WOORDZOEKER? 

Beleven
Betrokken
Fluo
Fruitdag
Gezond
Groeien
Groen
ICT
Kadrie
Kalmthout
Kamperen
Kansen
Leren
Lezen
Moev
Ontdekken
Ouders
Respect
Rollerdag
Samen
Sfeer
Talent
Uitstappen
Verkeersweek
Vlindertuin
Zorg




