
 

MAART - APRIL 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Schooljaar 2017-2018 

Thema’s februari-maart van de kleuterschool 

 

EL julesklassen: 19/02/2018 t/m 02/03/2018 ‘Gaatjes en kronkels’ 

        05/03/2018 t/m 09/03/2018 ‘Mijn dier’ 

                  12/03/2018 t/m 16/03/2018 ‘Jeugdboekenweek’ 

                  19/03/2018 t/m 30/03/2018 ‘De kip en het ei (Pasen)’ 

 

EL leefgroepen 1, 2 en 5: 19/02/2018 t/m 02/03 ‘Kastelen EL1+2/Winterspelen EL5’ 

                                          05/03/2018 t/m 16/03/2018 ‘Jeugdboekenweek’ 

                                          19/03/2018 t/m 30/03/2018 ‘Pasen’ 

 

EL leefgroep 3 en 4: 22/02/2018 t/m 28/02/2018 ‘Ziek zijn/dokter’  

                                 01/03/2018 t/m 14/03/2018 ‘Jeugdboekenweek Wetenschap-Techniek’ 

                                 15/03/2018 t/m 21/03/2018 ‘Lente’ 

                                 22/03/2018 t/m 23/03/2018 ‘Zaaien’ 

                                 26/03/2018 t/m 30/03/2018 ‘Pasen’ 

 

HB julesklas + leefgroep 2:  19/02/2018 t/m 2/03/2018 ‘Dino’s’ 

                                             05/03/2018 t/m 16/03/2018 ‘Jeugdboekenweek’ 

                                             19/03/2018 t/m 23/03/2018 ‘Het konijn’ 

                                             26/03/2018 t/m 30/03/2018 ‘Pasen’ 

 

HB leefgroep 1: 19/02/2018 t/m 28/02/2018 ‘Dino’s’ 

                          01/03/2018 t/m 16/03/2018 ‘Jeugdboekenweek Wetenschap-Techniek’ 

                          19/03/2018 t/m 23/03/2018 ‘Het konijn’ 

                          26/03/2018 t/m 30/03/2018 ‘Pasen’ 

 



 

Watergewenning 

 

Vanaf januari tot en met mei krijgen onze oudste kleuters om de 2 weken een lesje 

watergewenning. Tijdens deze lessen leren ze zeker niet zwemmen, maar zoals de titel het 

zegt: wennen aan het water. 

Wat doen we zoals?: 

- Lopen door het water 

- Springen van de kant in het water 

- Kopje onder gaan 

- Drijven op onze buik en onze rug 

- Ringen opvissen van op de bodem 

- … 

Met andere woorden er komen veel verschillende oefeningen aan bod. 

Elke les sluiten we af met enkele minuutjes vrij spel in het zwembad. Tijdens dit vrij spel 

verleggen de kleuters vaak onbewust hun eigen grenzen. 

De kleuters genieten met volle teugen van deze lessen en keren dan moe maar voldaan terug 

naar de klas.  

Om de verplaatsing van en naar het zwembad vlot te laten verlopen, alsook het omkleden, 

kunnen we weer rekenen op heel wat ouders, grootouders, … Bij deze wil ik ook hen heel 

hard bedanken. Zonder hen zou het allemaal minder vlot verlopen. 

 

Juf Evy 

 

 

 

 



 

Grootouderfeest: ‘Welke kleur heeft een zoen’ 

Ook dit jaar was ons grootouderfeest weer een groot succes! De grootouders mochten genieten 

van hun kleine kapoenen die weer fantastisch hebben meegedanst! Zo leerden we dat een zoen 

wel heel veel mooie kleurtjes kan hebben! 

 

  

 

 

 

 

 

De Juleskes van juf Kara 

dansten de regendans! 

Bij juf Bieke 

was een zoen 

zo blauw als 

de oceaan 

Zo waren de Juleskes 

van juf Kim mooie gele 

visjes  



 

 

 

 

 

 

Goud is 

misschien wat 

duur, juf Sandra 

ging voor zilver! 

De zilveren 

robots. 

Rood, de kleur van de liefde 

én van stoere 

brandweerwagens! 

Juf Bieke had ook 

mooie gouden 

sterretjes 

Bij juf Karen waren het 

bruine zoenen zo zoet 

als chocola! Bah nee, 

bruin is ook de kleur van  

…  



 

   

 

 

 

 

Bij juf Kristel was het groot feest!  

Witte slagroomzoenen op het 

trouwfeest.  

Een zoen kan ook 

eng zijn, zo zwart 

als monsters! 

 

Zwart is maar 

niets, juf An gaf 

ook lekkere 

roze lolly-

zoenen 

Groen groen 

zoenen zo groen!, 

Zo groen als een 

krokodil. 

We konden niet 

kiezen. Een zoen 

heeft duizend 

kleuren! 



Carnaval Hoevensebaan 

 

Draaien 

zwaaien  

buig en strek 

’t is carnaval 

Dus doe ik gek!  

 

Dat hebben de kleuters 

 van de Hoevensebaan  

zeker en vast gedaan! 

Dansen op indianenmuziek, 

spelen met serpentines, 

kijken naar een indianenfilmpje, 

smullen van overheerlijke pannenkoeken  

en  

om af te sluiten optreden voor mama en papa.  

 

        

 



Carnaval op de Engelselei 

 

Op vrijdag 9 februari was het zover! Carnaval op school. Wat waren we mooi. Van Bumba tot Piet piraat 

en van Prinses tot Spiderman. Natuurlijk waren er ook vele mooie indiaantjes. 

Heel de dag feest! Zo hebben we de ‘echte’ indianendans geleerd in de turnzaal. Hebben we onze mooie 

kleertjes getoond op de catwalk, confetti gegooid in de gang en lekkere pannenkoeken gesmuld. 

 

 

 

 

 

Gooi maar in het rond!  

Kijk eens hoe 

mooi we zijn!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kortom het was een geslaagde dag!  

 

Ook de juffen 

waren mooie 

indiaantjes! 

Wij willen pannenkoeken!! 



 

Carnaval in de lagere school 

 
Naar jaarlijkse traditie vierden we de laatste dag voor de krokusvakantie 
carnaval met heel de school. Alle kinderen zetten hun grappigste 
feestneus op. Wat een vrolijke bende op de speelplaats ’s morgens!  
 
Politieagenten, clowns, poetsvrouwen, prinsessen, indianen, hier en daar 
een bomma … zelfs Napoleon werd gespot! 
 

In de voormiddag gingen we per graad knutselen, dansen, spelletjes 
spelen... We genoten van een heerlijke pannenkoek, sommigen konden 
er zelfs twee op  ! 
 
In de namiddag openden we met de hele lagere school het carnavalsbal 
met de Move tegen Pesten! Niemand trok zich iets aan van de regen en 
we dansten tot het tijd was voor vakantie!  
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



 

 



 

 

Beste mede -ouders, 

Uw fantastische Ouderraad zorgt voor u!  

Op zondag 25 maart 2018, jawel, die hatelijke dag dat “het uur verandert naar zomertijd”. Ja, net wanneer u 

nog eventjes wil blijven liggen omdat u dat uurtje extra slapen zo hard nodig heeft.  

Die dag zorgen wij voor een heerlijk paasontbijt! 

Er zijn 3 formules. 

Een kinder-ontbijt voor    6 euro 

Bevat: 1 sandwich, 1 koffiekoek, choco, kaas en salami, appelsap, yoghurt, cornflakes, 1stuk fruit,  ... .  

Een volwassen-ontbijt voor  10 euro 

Bevat: 2 pistolets, 1 koffiekoek, 1 croissant, choco, confituur, kip curry, kaas en salami, fruitsap, yoghurt, 1 stuk 

fruit, ... .  

Een luxe-ontbijt voor 2 personen voor  26 euro 

Bevat: 6 pistolets, 2 koffiekoeken, 2 croissants, boter, choco, confituur, kip curry, krabsla, speciale kaas, kaas en 

salami, fruitsap, yoghurt, 2 stukken fruit, een flesje cava, gedroogde ham, ... .  

U kan het ontbijt die ochtend komen afhalen aan de vestiging P.Vandenhoudtstraat waar we een heuse 

Drive-In afhaalservice organiseren. 

Bij een bestelling van minimaal 10 ontbijten leveren we zelfs aan 

huis! 

Zoals steeds kan er met overschrijving betaald worden of cash. Onze 

voorkeur gaat uit naar betaling met overschrijving op rekeningnummer: 

BE17 7330 0055 2021 met vermelding paasontbijt + klas en naam van uw 

kind. 

Schrijf snel in t.e.m. donderdag 15 maart!  

Tot dan! Uw Ouderraad. 

 



Al twee keer gemist !!! 

Wij Amy( 5a) en Fiebe( 5b )hebben al twee keer de vergadering  op 
het gemeentehuis gemist. We kennen niemand in het 
gemeentehuis, maar natuurlijk doen wij wel op school dingen als 
klasvertegenwoordiger. Zoals onze bevragingen doen in alle 
klassen over schoolprogrammatie en nog een hele boel andere 
dingen. Het is een heleboel werk, maar wel heel leuk!!!  

Als klasvertegenwoordigers kom je op vrijdagmiddag samen en 
plan je hoe je het werk gaat aanpakken. 

Op vrijdagnamiddag bezochten we dan alle klassen om te 
bevragen.  We deden dit met gekleurde papiertjes en een waslijn.  
Alle klassen werkten goed mee. 

Binnenkort is het buitenspeeldag ( 18 april ) en we kijken er 
allemaal naar uit. 

Naar het schijnt staat er ons nog een grote verrassing te wachten op 
de speelplaats!!! Nog even geduld …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kindergemeenteraad 2e vergadering 

Roos van 6a en Aaren van 6b gingen op 2 februari voor de 

tweede keer naar de kindergemeenteraad. 

Deze keer met de uitslagen van onze bevragingen aan alle 

kinderen van onze school over: Fikfak/Roefeldag , 

Zomerprogrammatie en Schoolprogrammatie. 

Met deze resultaten deden we een klein spelletje. 

We verdeelden ons in groepjes. In elk groepje zat van elke 

school (Irishof, Zilverenhoek, Platanen, Putse Knipoog) een 

kind. Er was een woordvoerder. Bij Roos was dat bv.  iemand 

van de Zilverenhoek. Zij vertelde hoe zij te werk zijn gegaan 

zijn om de kinderen van de school te bevragen.  

Onze resultaten waren als volgt : 

Bij de keuze tussen Roefeldag(148) en Fikfak(152) won Fikfak 

met een kleine voorsprong. 

Bij de zomerprogrammatie won de muziekgroep van Kapitein 

Winokio en de animatie kinderdisco. 

Schoolprogrammatie : Laika en de aardappelsoep vond bijna 

iedereen geweldig. Een paar kinderen waren iets minder 

enthousiast. De kinderen van de kleuterschool waren tevreden 

over Hen, maar de juffen niet ! 

De resultaten van alle scholen worden verwerkt en de volgende 

vergadering zullen we deze resultaten kennen. 

Binnenkort is het buitenspeeldag, en er staat onze school een 

hele grote verrassing te wachten!!! 

 

 



Maandkalender – maart 2018 

DO 1 
Start jeugdboekenmaand – wetenschap en techniek 
Start inschrijvingen schooljaar 2018-2019  (°2016 broers of zussen)  

VR 2 Rapport 1ste – 6de leerjaar 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5  

DI 6  

WO 7 9.30u/10.30u 3A: Bib – 10.30u/11.30u 3B: Bib 

DO 8 Ouderraad 20.00u / 5A+5B: 10.30u Theater “Raspoetin” 

VR 9  

ZA 10 20.00u KLA4-QUIZ – Pastoor Vandenhoudtstraat / 2-daagse Vormsel 

ZO 11  

MA 12 Medisch onderzoek 1A + 5A / sportklassen 4de leerjaar nm van ma tot vr 

DI 13 
VM Watergewenning 5-jarigen / Oudercontact Kleuterschool HB (5-jarigen) 
 Medisch onderzoek 5B 
Fietsen 3B + 5A 

WO 14  

DO 15 

Oudercontact Kleuterschool EL (5-jarigen) / Medisch onderzoek 1C 
14.00 uur 6A+6B: Theatervoorstelling “Koffers op reis” 
8.00 uur 5de leerjaar: uitstap Planetarium+Volkssterrenwacht 
Start inschrijvingen schooljaar 2018-2019 (°2016 nieuwe gezinnen) 

VR 16 Medisch onderzoek 1B 

ZA 17 2 daagse vormsel 

ZO 18  

MA 19 Medisch schooltoezicht kleuters EL °2013, sportklassen 3de leerjaar nm van ma tot vr 

DI 20  

WO 21 
9.00u/10.00u: opendeurtje kleuterschool 
Praatcafé voor ouders die naar het 1ste leerjaar komen, 20u 

DO 22 4de leerjaar naar Suske en Wiske museum, brief volgt  

VR 23  Toonmoment JBM Trefpunt 15u15-16u voor 1ste, 2de en 4de leerjaar 

ZA 24 Vormelingendag 

ZO 25 Ouderraad - Paasontbijt 

MA 26 4de leerjaar naar Suske en Wiske museum, brief volgt 

DI 27 VM Watergewenning 5-jarigen / Fietsen 4C+5B 

WO 28 9.00u: Paasviering kleuterschool / Oudercontact Lagere School 

DO 29 Oudercontact Lagere School / Paasfeest Hoevensebaan 

VR 30 1ste leerjaar: Lente-uitstap naar de Heide 

ZA 31 Start paasvakantie 

uw kind,onze zorg 

 
 



 

Maandkalender – april 2018 

ZO 1 Pasen 

MA 2 Paasmaandag 

DI 3  

WO 4  

DO 5  

VR 6  

ZA 7  

ZO 8  

MA 9  

DI 10  

WO 11  

DO 12  

VR 13  

ZA 14  

ZO 15 Einde paasvakantie 

MA 16 Infoavond Ouderraad “Cyberpesten, sociale media” 20.00 uur, uitnodiging volgt 

DI 17 14.00u: 1ste en 2de leerjaar: theatervoorstelling “De Reisrus” 

WO 18  

DO 19  

VR 20  

ZA 21 11.00u: Vormsel 

ZO 22  

MA 23 VM Kleutersportdag EL 3+4 

DI 24 VM Watergewenning 5-jarigen / Fietsen 6A+6B 

WO 25 VM 3de leerjaar: Beukenhof (rondleiding+kinderhuwelijk) 

DO 26 VM Kleutersportdag HB1,2+EL5 / Oudercontact EL+HB 2,5+3+4-jarigen 

VR 27 VM Kleutersportdag EL1+2 / 1ste leerjaar: uitstap naar de melkboerderij 

ZA 28  

ZO 29  

MA 30 Verlofdag 

 

uw kind,onze zorg 
 

 

 



Belangrijke mededeling 

 

Naar jaarlijkse gewoonte, wordt er ook dit jaar in onze school gewerkt  

rond de Jeugdboekenmaand. Vanaf 1 maart worden er zowel in de 

kleuterschool als in de lagere school tal van activiteiten gepland rond 

“Wetenschap en techniek” 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Organisatie refterbeurten Pastoor Vandenhoudtstraat: 

Na een geslaagde proefperiode en een evaluatie met leerlingen en 

refterpersoneel, wordt er vanaf 1 januari 2018 in 3 groepen gegeten in de 

refter 

 

Van 12.05 uur tot 12.25 uur 2
de

 en 6
de

 leerjaar 

Van 12.25 uur tot 12.45 uur 3
de

 en 5
de

 leerjaar 

Van 12.45 uur tot 13.05 uur  4
de

 leerjaar 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Maandag 30 april 2018 is een lokale verlofdag. Die dag is het geen school! 

 

 

 

 

 

 



Noteer alvast volgende belangrijke datum in uw agenda! 

 

 

Zaterdag 26 mei 2018 

 

 

 

SCHOOLFEEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De 3 vestigingen feesten samen op Pastoor Vandenhoudtstraat) 

 



 

 

 

uw kind, onze zorg 


