
KADRIE
samen  i n  beweg i ng

Beste ouders,

Kadrie, zo trots! Dat werd de slogan voor ons nieuwe 

schooljaar en wat ben ik blij dat ik vol trots kan terugblikken 

op wat we tijdens dit eerste trimester allemaal gerealiseerd 

hebben. Zowel groot als klein leverden een bijdrage aan dit 

Winterkadrietje. Ik wil dan ook graag benadrukken dat deze 

editie zeker een plekje verdient in onze ‘schooltrotsdoos’. 

Je zou het bijna vergeten, dat Covid nog steeds actief is, 

maar gelukkig konden we toch spreken van een gewone 

start van dit schooljaar. We zijn met ons Kadrieteam er stevig 

ingevlogen. We hebben onze zorgstructuur aangepast 

met als doel dat we beter tegemoet kunnen komen aan 

de leerlingen die hier nood aan hebben.  We hebben ons 

leesonderwijs aangepast en we proberen meer stil te staan 

bij de talenten van onze leerlingen. Tegelijkertijd zetten 

we in op een grotere ouderbetrokkenheid en initiatieven 

ter bevordering van het welbevinden van onze leerlingen. 

Kadriepolis was hiervan al een eerste succesvolle activiteit 

van onze leerlingenraad.

Binnen ons nieuwe leesonderwijs willen we heel graag 

inzetten op leesplezier. Het is van groot belang om kinderen 

te laten lezen in boeken die ze zelf hebben gekozen. Samen 

met de leerkrachten en de kinderen wordt er gekeken 

vanuit welke methode zij het best kunnen groeien om het 

gewenste leesniveau te behalen. Onze nieuwe manier van 

werken vraagt ook een grote betrokkenheid van ouders. 

Wekelijks mogen we beroep doen op talloze leesouders die 

samen met ons in beweging willen gaan. Het is mooi om te 

voelen en te ervaren dat er zo een grote samenhorigheid 

heerst. Natuurlijk zijn er altijd handen tekort en zijn we 

nog steeds op zoek naar leesouders om ons hierbij te 

ondersteunen. Indien je de leeskriebel voelt friemelen, mag 

je me uiteraard altijd contacteren. 

In de kleuterschool gingen we ook aan de slag om onze 

onderwijskwaliteit nog te verbeteren. We proberen meer in te 

zetten op taal en we zijn volop bezig met initiatieven om de 

overstap van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar te 

verkleinen. Samen de drempel over gaan, is iets waar we zeer 

graag naar willen streven. 

Zoals je al kon lezen, hebben we niet stilgezeten en doen we onze 

slogan ‘samen in beweging’ weer alle eer aan. Met zijn allen willen 

we onze onderwijskwaliteit en onze ouderbetrokkenheid nog 

versterken en dat alles met één doel voor ogen: Het welbevinden 

van onze leerlingen hoog houden, want dat is het fundament 

waarop verder gebouwd kan worden om tot leren te komen. 

Oh ja, het appeltje in ons logo, dat staat voor gezondheid, zijn 

we uiteraard niet vergeten. We proberen nadruk te leggen op 

‘bewegend leren’ en  onze bewegingstussendoortjes met de 

‘bewegingstussendoortjeskampioen’ is ook nog steeds actief. Het 

nieuwigheidje is dat we nu ook op donderdag een gratis stukje 

biologisch fruit aanbieden via de actie ‘oog voor lekkers’. Ook hier 

danken we onze vrijwillige fruitouders die het fruit snijden en 

verdelen onder de verschillende klassen.

Tot slot wensen we iedereen een leuke, warme en gezellige 

afsluit van het jaar 2022 en hopen we iedereen gezond en vol zin 

in 2023 terug te mogen ontvangen. 

Prettige kerstvakantie!

Vriendelijke groeten,

Meester Koen

DECEMBER 2022
HET KADRIETJE
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in 2023 terug te mogen ontvangen. 
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Weerbericht/Sfeerbericht uit de Koetjesklas

Het werd een mooie nazomer om onze nieuwe 

instappertjes te begroeten. We leerden elkaar en onze 

school kennen. We speelden volop buiten en gingen 

op ontdekking met al onze zintuigen. Fietsen op de 

speelplaats, klimmen en klauteren in de vlindertuin, spelen 

met zand en takjes, fantasiewereldjes bouwen,…

Daarna verwelkomden we een nieuw seizoen om verder 

te ontdekken. Blaadjes harken en in de kruiwagentjes 

scheppen en dan … een grote berg van blaadjes maken! 

Appeltjes, kastanjes, zon, regen en regenbogen… 

Samen verwonderden we ons over 

de vruchten, geuren en kleuren 

van de herfst. We maakten in 

november nieuwe vriendjes in onze 

klas en namen hen mee op onze 

ontdekkingstocht. Als we straks in 

de vakantie goed gerust en genoten 

hebben, maken we ons klaar voor 

weer een nieuw seizoen met nieuwe 

vriendjes en koetje Boe! 

Instapklas

Turnjuffen

De sportkrant

Voor extra sport op school krijgen wij hulp van MOEV om 

onze kleuters en leerlingen extra te laten bewegen.  Zo 

gaan er heel wat klassen naar een MOEV-activiteit.   

Zo is de derde kleuterklas gaan “Rollebollen” in 

Gooreind.  Ze beleefden hier heel wat pret! Klimmen 

op een luchtkussen, evenwicht houden op moeilijke 

beweegspelen, gooien met ballen, … Plezier en 

motorische oefening verzekerd.

Het eerste leerjaar heeft meegedaan met 

Kronkeldiedoe. Ze deden oefeningen met ballonnen, 

behendigheidsoefeningen, ze mochten apenkuren 

verkopen,… Het was een sportieve voormiddag met heel 

wat pret!

Ook op woensdagnamiddag zijn er een aantal activiteiten 

van MOEV waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven.  

Zo hebben de leerlingen van L1 t.e.m L4 zich al kunnen 

inschrijven voor de zweminstuif. Het was een uurtje 

vol zwemplezier!  Over een luchtkussen op het water 

lopen, van de glijbaan gaan, op krokodillen zitten, onder 

waterpuzzels maken,… Ze kregen hierbij extra hulp van 

leerlingen van het zesde leerjaar, super fi jn!  

Er gaan dit schooljaar nog activiteiten van MOEV zijn waar 

de leerlingen zich voor kunnen inschrijven, hou dus zeker 

het weekoverzicht in het oog en inschrijven maar!! 

Hier vinden jullie al een klein 

opwarmertje… scan de code en oefen 

maar. Wie gaat de challenge aan? 
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Kronkeldiedoe Zweminstuif

Rollebolle



Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho!

Dat er op een boerderij altijd van alles te beleven valt, 

hebben we met onze kleuters van de Uiltjes –en de 

Varkentjesklas ook weer mogen ervaren. In het kader van 

Werelddierendag trokken we er op uit en brachten we een 

bezoekje aan de boerderij van juf Sarah. Voor sommigen 

is ze beter bekend als Sarah van Studio Mus met de leuke 

boerderijkampjes en nog zoveel meer.

Gepakt en gezakt met onze boekentasjes brachten de 

ouders ons tot aan onze bestemming waarna we ons 

installeerden en meteen aan het werk konden. Het was 

de hoogste tijd om onze werkhandjes uit de mouwen te 

steken, want de koeien hadden grote honger. Het werd 

al snel duidelijk dat we ons ten volle zouden kunnen 

uitleven. We gingen aan de slag met kruiwagens, borstels 

en rijfjes om de koeien van het nodige eten te voorzien. 

Die hadden lang niet meer zo een lekkere maaltijd gehad 

hoor. Wist je dat er kleuters waren die het brood dat de 

koeien aten ook wel heel lekker vonden? Nadat de koeien 

gegeten hadden, gingen we met zijn allen gezellig samen 

naar buiten. 

Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho! En op haar 

‘farm’ heeft zij een koe, hieja hieja ho!

Natuurlijk moesten we zelf ook op tijd voldoende krachten 

op doen en werden we beloond met een lekkere koek of 

een stukje fruit. 

Nadat we onze buikjes gevuld hadden, brachten we 

een bezoekje aan Mia de pony. Mia mocht geborsteld 

worden en we mochten ze zelfs omtoveren tot een 

echte eenhoorn met een mooie diadeem en de nodige 

haarspeldjes. Ze is echt de braafste pony van heel Essen! 

1ste kleuterklas

Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho! En op haar 

‘farm’ heeft zij een paard, hieja hieja ho!

Naast Mia de pony stonden er geiten, alpaca’s en een 

heel dik varken dat we natuurlijk van dichtbij konden 

observeren. Dat dikke varken had echt geen zin om op te 

staan en bleef maar in de modder liggen. En die alpaca’s 

hadden wel hele gekke kapsels.  Naar welke kapper 

zouden die in godsnaam gaan? 

Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho! En op haar 

‘farm’ heeft zij geiten, alpaca’s en een heel dik varken, hieja 

hieja ho!

De laatste dieren die we bezochten, waren de kippen. 

Die hadden wel 5 eieren gelegd! Juf Sarah vertelde dat 

ze elke dag eitjes leggen. We mochten ze rapen en heel 

voorzichtig in ons mandje leggen.  

Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho! En op haar 

‘farm’ heeft zij een kip, hieja hieja ho!

Zoals jullie konden lezen, was er aan beleving en 

spelplezier geen gebrek bij juf Sarah.

Er stonden nog tractors voor ons klaar, we mochten 

tekenen met stoepkrijt en we konden ons heerlijk uitleven 

in de modderkeuken. 

Wat een geweldige voormiddag, wat een zalige ervaring 

en wat een heerlijke beleving met al onze zintuitgen. Wij 

willen zeker nog eens een keertje terug, want…

Oooh juf Sarah heeft een ‘farm’, hieja hieja ho! En op haar 

‘farm’ is het keileuk, hieja hieja ho!
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De schildpadden  en de krokodillen   trokken met een volle picknickkar 

te voet  naar het park van het rusthuis .

We gingen op zoek naar takken , kastanjes , blaadjes , eikels , ….

We hadden er dolle pret en bouwden een mooi herfstdorp voor de muizen , 

eekhoorns en egels .

Moe en uitgeput vertrokken we in een slakkentempo terug naar school .

Maar de juff en waren heel trots en fi er  op hun krokodillen en schildpadden 

dat ze zo een fl inke wandelbenen hadden.  

2de kleuterklas
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Applaus in het kleuterstadion!

Op 1 september 2022 namen onze derde kleuterklassers de 

aftrap voor hun laatste voetbalmatchen op kleuterniveau. 

Net zoals de echte voetballers stonden onze Winnieploeg 

en onze Olifantenploeg vol strijdlust klaar om er met frisse 

moed tegenaan te gaan en de bal aan het rollen te brengen. 

In een mooie tenue en met de haren netjes in de plooi 

wachtten ze vol ongeduld op het eerste fl uitsignaal. We 

spraken bij aanvang van de wedstrijd af dat we voor de 

‘fairplaybeker’ wilden gaan en dat we liefst geen rode of 

gele kaarten zouden moeten uitdelen. Dat er op een veld 

met elkaar gesproken en gecommuniceerd moet worden, 

hebben deze kleppers wel heel goed begrepen. Af en toe 

is er wel eens een fl uitsignaal nodig om te duiden dat het 

er ietsje rustiger aan toe mag gaan . De eerst helft van 

onze wedstrijd was er één vol spelplezier. We kwamen rustig 

in het spel –en werkritme en werkten aan een teamgeest 

om samen zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Al snel 

merkten we op dat iedereen zijn eigen talenten heeft en dat 

we daarmee voor een prachtige ploegopstelling konden 

zorgen. Tijdens de eerste helft genoten we van talrijke 

krullenbolopdrachten en leefden we ons uit tijdens een 

speelnamiddag in het sportpark. De grootouderwandeling 

was een genot voor groot en klein en als kers op de taart 

stond er ook nog eens een eerste zwembeurt op het 

programma. Dat zorgde voor de nodige spanning tijdens het 

eerste wedstrijddeel. 

Natuurlijk konden we tijdens onze ‘Rolleboluitstap’ ook 

vaststellen dat onze spelers in een echte topconditie 

verkeren. In de week van de dierendag knutselden we erop 

los en kwamen de gekste dieren tevoorschijn. We maakten 

kennis met ons prowisebord en leerden zo op een speelse 

en vooral leerrijke manier omgaan met de digitale wereld 

waarin we tegenwoordig vertoeven. Vergeet ook zeker 

niet dat het superinteressant kan zijn om via deze weg 

bijsturingen te doen binnen je team en de opstelling zo 

visueel mogelijk te houden. Plezier gegarandeerd voor onze 

teamplayers. 

3de kleuterklas

In de herfstvakantie namen we even rust en kwamen we 

daarna opgeladen het veld weer op om de tweede helft 

van onze eerste match aan te vatten. De herfst zorgde 

voor prachtige herfstkleuren en onze kleuters werkten met 

hart en ziel aan een spinnenweb waar elke spin zijn intrek 

in zou willen doen. 

De voorleesweek bracht gezelligheid en warmte van 

aan de zijlijn binnen bij onze twee voetbalploegen. De 

supporters waren blij en vereerd dat ze op deze manier 

eens even mee op het veld konden vertoeven. De bal 

rolde ook tijdens deze tweede helft van de ene kant van 

het veld naar de andere kant en het was een lust om te 

zien hoe mooi er samengespeeld kon worden. Uiteraard 

vielen er hier of daar wel eens woorden of moest de 

scheidsrechter even tussenkomen wanneer er een rake 

tackel uitgedeeld werd. Dat hoort nu éénmaal bij het 

spel en ook daar leren we allemaal weer van! Dat er geen 

stoute spelers op het wedstrijdblad vermeld stonden, 

wist de Sint ons dit jaar met overtuiging te vertellen. 

Hij was net als de trainers trots op deze teams. Er werd 

naar hartenlust geknipt in de speelgoedboekjes en er 

werden nooit geziene verlanglijstjes gekleefd. De knapste 

stoomboten werden getekend en de mooiste pieten 

werden geknutseld. 

Wanneer we de kerstboom zien verschijnen, betekent dit 

ook meteen dat we bij het einde van onze eerste match 

van dit schooljaar beland zijn. Een match waar iedereen 

al met volle teugen kon genieten. Een match waarin 

er heerlijk werd samengespeeld. Een match waarin er 

hard gewerkt werd voor en met elkaar. Een match waar 

iedereen op zijn eigen manier en eigen positie mag 

groeien in een wedstrijd die een waar genot is voor de 

trainers van deze twee geweldige teams. 

We fl uiten hier vol fi erheid af en plaatsen onze handen op 

elkaar, want een groot applaus is wat we heel graag horen 

klinken in ons fantastische kleuterstadion!!
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1ste leerjaar

“Alle letters op een rijtje, jongens wat een fel karweitje.

Ik leer ze lezen, ik leer ze schrijven.

Allemaal van A tot Z.”

Dat leren lezen en schrijven een hele klus is, hebben we ondertussen al ontdekt. 

We gaan er met een stevig tempo tegenaan.  We kennen nu bijna alle letters. Zeker iets waar 

we TROTS op mogen zijn!

Als beloning voor al dat harde werk openen wij graag ons letterwinkeltje.  Hier kunnen de 

leerlingen gedurende een hele namiddag spelletjes kiezen waarmee ze de nieuwe letters 

eens extra kunnen inoefenen.  Zo gaan we spelenderwijs met allerlei materiaal aan de slag.  

Maar ook op die manier leren we van elkaar en met elkaar.   En wat genieten we daarvan!  

Uiteraard mogen de leerlingen de juf ook eens uitdagen voor een leuk spelletje bingo, 

slangen en ladders, pop-it-lezen of Dobble.  

En nee, op een stoeltje blijven zitten is dan echt niet nodig. De bedoeling is dat we zo 

veel mogelijk bewegen en op zoek gaan naar letters, woorden en verhalen.  Zo gaan de 

leerlingen woorden zoeken doorheen de klas, maar ook in de gang is er een hele zoektocht.

Er wordt bewogen, geschreven, gespeeld, gekleurd, gebouwd, …  kortom het is telkens een 

leuk letterfeest wanneer het winkeltje geopend is.
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2de leerjaar

Wist je dat we…

 f in 2A gestart zijn met 18 leerlingen en in 2B met 17 leerlingen!

 f al feest vierden voor de verjaardag van Keylian, Collin, Julie, Jorien, Elena, Teun, Emilie, Ax, Razan, 

Mayro, Vincent, Victor, Daan, Hasse en Juf Anke.

 f dat we al heel veel gelezen hebben in de boekjes van de bib. 

 f heel hard genieten als de juf een verhaal voorleest!

 f dat we een superleuke sportdag hadden in september.

 f de tafels van 2,5,10,4 en 3 al leerden!

 f al 2 keer les kregen van juf Dana over breinhelden!

 f Olivia heel welkom heten in 2B! 

 f heel graag onze talenten lieten zien aan de Sint en pieten.

 f op woensdag vaak hoekenwerk doen!

 f nu met beebots kunnen werken!

 f op vrijdag naar de stille middag mogen gaan!

 f een supertoffe kieskast hebben in de klas met leuke spelletjes, tussendoortjes en opdrachtjes.

 f superflink ons best deden om de nieuwjaarsbrieven te schrijven!

 f heel veel moesten opruimen nadat de rommelpieten een bezoekje brachten aan onze klas!

 f dat we heel veel leuk speelgoed kregen van de Sint

 f heel hard gesupporterd hebben voor de Rode Duivels!

 f leerden hoe we juist en veilig de weg kunnen oversteken!

 f genoten hebben van alle mama’s en papa’s die kwamen voorlezen tijdens de voorleesweek.

 f heel veel beweegspelletjes doen tijdens de lessen

 f nog vaak konden buiten eten bij mooi weer.

 f de maanden van het jaar al bewegend leerden.

 f heel flink werken in de klas en dat onze juffen SUPERTROTS zijn op ons!
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In de DERDE MONSTERLIJKE -EN LEGOSPORTKLASSEN 

werd er al heel fl ink en hard gewerkt dit schooljaar. Zo leer-

den we tot 1000 rekenen, ontdekten we hoeveel koningen 

België al heeft gehad, werden we met LEGO aan het werk 

gezet en verdiepten we ons in het programmeren, ont-

moetten we Furon en Effi  , kregen we bezoek van Haar en 

Snaar en lazen we al meer boeken dan ooit! Daarbovenop 

kregen we de kans om onze talenten nog verder te ont-

dekken en vertelden dit alles aan de Sint. 

We hebben het goed naar ons zin en zijn enorm  

TROTS OM EEN DERDEKLASSER TE ZIJN! Omdat ………….                                                                      

f ik al tot 1000 heb leren rekenen en dit al vlotjes kan,

f ik nog nooit zoveel nieuwe dingen heb bijgeleerd,

f ik mooie punten haal,

f ik knap kan rekenen,

f ik hard kan werken en programmeren,

f ik goed naar anderen kan luisteren,

f ik voetballen goed kan,

f ik de BIEPTEST heb volgehouden(looptest),

f ik al heel veel heb gewerkt,

f ik steeds beter en beter kan turnen,

f ik goed kan samenspelen en samenwerken,

f ik de beste juf heb,

f ik creatief ben, van knutselen en sporten houd,

f ik steeds aandachtiger, goede toetsen kan maken,

f ik in het derde leerjaar veel meer leer,

f er eindelijk een grote goal op de speelplaats is,

f ik een hele toff e juf heb en dat ik goed tekenen kan,

f ik heel goed op de regels let en al veel beter kan 

schrijven,

f ik sportief ben, 

f ik goed voor dieren kan zorgen,

f ik kan bouwen met Lego en heb leren programmeren.

Omdat…wij, de juff en van het derde leerjaar heel trots zijn 

om onze enthousiaste monsters en legosporters elke dag 

in onze klasjes te mogen zien groeien!

3de leerjaar

LEGO education project
 We waren begin oktober heel nieuwsgierig in het 3de en 

4de leerjaar, 

want de juff en kondigden aan dat er iets nieuw was dit jaar.

Om de 2 weken gaan wij op donderdag met Lego aan de 

slag.

Een heel interessant lesje waarin creatief denken zeker mag.

Weet je wat we nog allemaal leren?

Eerst stap voor stap wat bouwen en daarna gaan we 

programmeren.

Een hele uitdaging om ook met de chromebooks te leren 

werken.

We kijken toe, denken na en proberen oplossingen te 

bedenken.

Dit alles is mogelijk door ons oudercomité.

We zijn hen heel erg dankbaar hiermee!
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Talenten in de kijker! 

Dat er in het vierde heel wat talenten zitten is duidelijk. 

In oktober hielden we een 

TIENTALLENTALENTENTENTOONSTELLING.

Alle kinderen mochten één voor één hun talent in de kijker 

zetten. Sommigen brachten foto’s mee, anderen maakten 

een knappe mindmap of leuke PowerPoint. Het presen-

teer-talent kwam al naar boven.

                                              

Ook thuis gingen we op zoek. Samen met mama of papa 

konden we met behulp van een talentenkaart onze talen-

ten bespreken.

Eind november klonk er plots een vreemd liedje door de 

geluidsinstallatie. Was dit de muziekpiet? We kregen van 

de Sint een brief waarin stond dat hij op zoek was naar 

onze talenten. Aan het werk dus.

Via een puzzelplaat met gele, blauwe en groene stippen 

kwamen we heel wat over onszelf te weten. Wat doe ik 

graag? Wat past een beetje bij mij? Wat past helemaal niet 

bij mij?

Wie kreeg deze kaartjes?

4de leerjaar

Nadien maakten een hele TALENTENMUUR. Daar kunnen 

we alleen maar heel TROTS op zijn.

Vrijdag 2 december mochten we een workshop kiezen 

rekening houdend met ons talent: muziek, bewegen, knut-

selen, bouwen… We beleefden een heel fi jne dag.

 En ja hoor, IEDEREEN HEEFT TALENTEN.

Wekelijks verstoppen we de Complimentenbal in de bank 

bij een klasgenoot. Hij of zij mag dan aan iedereen compli-

mentjes uitdelen. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel 

leuk.

Na enkele dagen zoeken we uit wie de Complimentenbal 

heeft. Elk complimentje maakt ons blij! 

We mochten verschillende kaartjes bij onze klasgenoten 

leggen en daardoor stond zijn of haar talent in de kijker. Zo 

kwamen we heel wat meer over onszelf te weten. 



Op vrijdag 2 december maakte het vijfde leerjaar een uitstap naar het Suske en Wiske museum. Hier 

werden deze week workshops georganiseerd voor de STEM-week.

We startten in de voormiddag met twee workshops: 

Bij de ene workshop ontwierpen we een voertuig dat aan bepaalde eisen moest voldoen. Eerst teken-

den we met potlood, daarna overtrokken we deze lijnen met inkt of met een dun pennetje. Je mocht 

het ook nog inkleuren met potlood, viltstift of houtskool. Uiteindelijk ontwierpen we samen veel 

verschillende soorten voertuigen: met vleugels, met wielen, er zaten dieren bij en er zaten ook heel 

grappige voertuigen bij. 

Bij de andere workshop werkten we met een Ozobot. Deze robot kon je besturen via kleurpatronen. 

De robot kon enkel de kleuren rood, zwart, blauw en groen lezen. We kregen verschillende opdrach-

ten: Eerst speelden we ‘bowling’: Hiervoor lieten we de Ozobot de kegels die op een parcours ston-

den, omverrijden met de juiste kleurencodes. Bij een tweede opdracht moesten we onze robot een 

parcours langs prenten van Suske en Wiske laten rijden en daarbij een verhaal verzinnen. 

In de namiddag bezochten we het museum zelf. In het museum hebben we negen leuke opdrachten 

gedaan zoals: dansen, zelf een strip maken en nog veel meer. We werden in groepjes verdeeld. Elk 

groepje kreeg een telefoon in een andere kleur: blauw, geel, roos, groen, rood, paars, ... Op de grond 

van het museum stonden er lijnen in verschillende kleuren getekend. Je volgde de kleur van jouw 

telefoon om naar je eerste kamer te gaan. Telkens wanneer de telefoon rinkelde, schoof je door naar 

de volgende kamer. Je volgde hiervoor de witte lijn met zwarte pijltjes. Het was telkens erg spannend 

wat er in de volgende kamer te zien en te doen zou zijn. 

Het was een leuke, leerrijke dag. De tijd vloog voorbij! Als souvenir kregen we allemaal ons eigen ont-

worpen stripverhaal mee naar huis. 

(Geschreven door: Ella en Linde 5A, Matijs en Losanda 5B) 

5de leerjaar
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Dat het de eerste maanden al plezant was in het 6de leer-

jaar, kunnen deze leerlingen alleen maar bevestigen!  Ze 

hebben dan ook al heel wat te vertellen.  Lees en geniet 

maar mee!

Zeeklassen 

Joepie, het nieuwe schooljaar was nog maar net gestart en 

we vertrokken al naar Oostende.  Zeeklassen, iedereen was 

blij!  De eerste dag waren we nog vol spanning voor de 

kamerverdeling.  Spannend … In de namiddag leerden we 

al direct werken met kaart en kompas.  ’s Avonds gingen 

we op zaklampentocht.  Het was gezellig, maar misschien 

toch ook een klein beetje eng, omdat sommige leerlingen 

een wit spook zagen …  

De tweede dag begon met een bezoek aan Fort Napoleon 

en daarna gingen we garnaalkruien.  Super leuk in van die 

grote pakken en de golven waren hoog!  ’s Avonds maak-

ten we het gezellig op de filmavond.  

Op woensdag maakten we een fikse ochtendwandeling, 

omdat we naar de Spuikom gingen.  Hier hebben we 

aquadrones gemaakt.  Cool!  In de namiddag mochten we 

spelen op het strand.  We maakten een dierenopvangcen-

trum.  ’s Avonds stuurden we een kaartje naar onze meter- 

en peterklassen.  

De voorlaatste dag leerden we alles over de geheimen van 

de zeeplaneet.   In de namiddag zagen we er heel kleurrijk 

uit, want we deden een activiteit op het strand waarbij 

je met krijt en de wind moest werken.  Hier werden erg 

mooie kunstwerken gemaakt.  Donderdagavond was echt 

wel de leukste avond!  Eerst was er een free podium en 

daarna nog een fuif.  Er werd heel wat gedanst!  

Op vrijdag moesten we jammer genoeg weer naar huis.  

Maar al deze leuke avonturen zullen we ons nog lang 

herinneren!  

6de leerjaar

Sportdag

We waren nog maar net terug van onze zeeklassen en we 

mochten weeral op uitstap.  We zijn gaan padellen!  We 

reden met de fiets naar St.-Job en kregen daar les van een 

meneer die blijkbaar de trainer is van Courtois. 

Na de uitleg mochten we zelf spelen, dus de ballen vlogen 

in het rond.  We sloten af met een klein tornooi en daarna 

kregen we nog een cadeautje.  Het was een super leuke 

dag!

Vrolijke vrijdag

Op vrijdag met Halloween mocht iedereen verkleed ko-

men.  De eerste uren van de dag hadden we nog les, maar 

na de speeltijd gingen we naar onze meter- en peterklas 

om daar een ganzenbord te spelen.  Bij elk vakje moest je 

een kleine opdracht doen, zoals bijvoorbeeld 3 keer koprol 

doen.  In de namiddag kon je kiezen tussen een knutsel-

activiteit of een film kijken.  We kregen ook een zakje pop-

corn, lekker! 

WK 

De laatste weken hebben we veel gewerkt omtrent het 

WK.  In 6A deden we dit bij meester Matthijs.  We werkten 

enkele lessen rond het WK, deden een quiz en maakten 

ons eigen stadion.  In 6B leerden ze uiteraard ook over het 

WK en maakte ze een voetbal met zentangle-patronen.  

Mooie resultaten hoor!

Groetjes van Nore Ma., Nore Me., Nore B., Yaro, Haylee, 

Annabel, Nanou, Lily en Helena 



JANUARI 2023

OUDERCONTACT 
maandag 16 januari: kleuterschool 
maandag 23 januari: 6de leerjaar 
dinsdag 24 januari:  kleuterschool + 6de leerjaar 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 18 januari 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 20 januari: winterrapport 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
woensdag 25 januari 

SPORTDAG 
maandag 30 januari: wintersportdag  
lagere school 

FEBRUARI 2023

FACULTATIEVE VERLOFDAG 
vrijdag 3 februari 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 15 februari 

KROKUSVAKANTIE 
zaterdag 18 februari – zondag 26 februari

MAART 2023

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 24 maart: lenterapport 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

OUDERCONTACT 
Maandag 27 maart: 1ste t.e.m. 5de leerjaar 
donderdag 30 maart: 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 29 maart 

APRIL 2023

PAASVAKANTIE 
zaterdag 1 april - zondag 16 april 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
maandag 24 april 

UITSTAP
vrijdag 28 april: Brussel 5de leerjaar (± 17u terug 
op school)

MEI 2023 

DAG VAN DE ARBEID
maandag 1 mei

OUDERCONTACT 
dinsdag 2 mei: kleuterschool 
maandag 8 mei: kleuterschool 

SCHOOLFEEST 
zaterdag 6 mei 

SCHOOLREIZEN 
maandag 15 mei: kleuterschool 
dinsdag 30 mei: 3de graad (±18u terug op 
school)

MEERDAAGSE UITSTAP 
maandag 15 mei - woensdag  
17 mei: stadsklassen L4 

KIJKDAG VOOR NIEUWE INSTAPPERS 
woensdag 17 mei 

O.H. HEMELVAART 
donderdag 18 mei: feestdag
vrijdag 19 mei: brugdag

SPORTDAG
donderdag 25 mei: voormiddag: tornooisportdag 
lagere school

PINKSTERMAANDAG 
maandag 29 mei: feestdag

SPORTDAG
dinsdag 30 mei: sportdag kleuterschool

JUNI 2023 

EINDEJAARSRECEPTIES 
vrijdag 16 juni: kleuterreceptie 
woensdag 28 juni: afscheidsreceptie L6 

SCHOOLREIZEN 
vrijdag 23 juni: 1ste graad (±17u terug op school)
dinsdag 27 juni: 2de graad (±19u terug op school)

KAMPEREN OP SCHOOL DERDE 
LEERJAAR 
vrijdag 23 juni 

FEEST
zaterdag 24 juni: afscheidsfuif L6 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 30 juni: zomerrapport

1. Op de rechtervinger van ons logo staat een …
2. Op zaterdag 6 mei staan we allemaal paraat voor ons …
3. Sporten doen we in de …
4. Om het schooljaar af te sluiten gaan we (bij mooi 

weer) elk jaar met de kinderen van het derde leerjaar 
in de Vlindertuin …

5. Op 30 januari gaan alle kinderen van de lagere school 
schaatsen want dan is het onze jaarlijkse …

6. De kleuters van de tweede kleuterklas gingen in de 
herfst picknicken aan het …

7. Hier werken we aan in de LEGO-klas: Science, 
Technology, Engeneering, Arth & Mathematics.

8. Oog voor lekkers: Via dit project 
krijgen we elke donderdag een gratis 
stukje …

9. We wensen jullie een gezond en 
gelukkig …

10. In januari start een nieuw jaar maar 
we moeten wachten tot september 
tot het nieuwe … begint.

11. We gaan jaarlijks met de 
zesdeklassers op zeeklassen naar …

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

Schrijf hier de oplossing: 

DOE JE MEE MET HET INVULROOSTER?

JAARPLANNING 2DE SEMESTER

Naam: 

Klas: 

E-mail: 



KADRIE
samen  i n  beweg i ng


