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Schooljaar 2022-2023 

 



 

 

Thema’s maart-april van de kleuterschool 

 
EL julesklassen 1 en 2: 27/2 t/m 3/03 themaloos 
                                      6/3 t/m 17/3 scholen hier en daar 
                                      20/3 t/m 24/3 Eieren 
                                      27/3 t/m 31/3 Pasen 
 
EL leefgroep 3: 27/2 t/m 10/3 dino’s 

                         13/3 t/m 24/3 de bakker (stagiaire)                

                          27/3 t/m 31/3 Pasen    

  

EL leefgroep 4: 27/2 t/m 3/3 themaloos 

                          6/3 t/m 10/3 dino’s 

                          13/3 t/m 17/3 vasten 

                          20/3 t/m 28/3 konijnen 

                          29/3 t/m 31/3 Pasen 

 

EL leefgroep 5: 27/2 t/m 10/3 themaloos 

                          13/3 t/m 17/3 ‘Kamiel de kameel’ (stagiaire Ante) 

                          27/3 t/m 31/3 Pasen 

 

EL leefgroep 6: 27/2 t/m 10/3 stenen 

                        13/3 t/m 17/3 themaloos         

                         20/3 t/m 31/3 Pasen/het ei        

HB julesklas: 27/2 t/m 10/3 themaloos 

                      13/3 t/m 17/3 vaderdag 

                       20/3 t/m 31/3 Pasen: de kip en het ei 

                                 

HB 1: 27/2 t/m 1/3 themaloos 

          2/3 t/m 7/3 milieu 

          8/3 t/m 14/3 de ruimte 

          16/3 t/m 31/3 Pasen: de kip en het ei 

           

HB 2: 27/2 t/m 10/3 de ruimte (stagiaire)        

          13/3 t/m 17/3 vaderdag  

          20/3 t/m 31/3 Pasen: de kip en het ei 

 

           

           

Woensdag 15 maart is pedagogische studiedag – de school is gesloten. 

Zaterdag 1 april start de paasvakantie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4DE LEERJAAR OP UITSTAP NAAR HET RED STAR LINE MUSEUM 

 

 

 

 

 

 



4C brengt verslag uit …  

We gingen met heel het vierde leerjaar naar het Red Star Line Museum, omdat we leerden over 

de tijd.  

Ik vond de uitstap heel leuk, want het leek alsof we echt vertrokken naar Amerika. Ik heb geleerd 

dat je een heel avontuur moet beleven, voordat je op de boot geraakt. Het was interessant dat de 

mensen van alle landen kwamen.  

We hebben ook een mini-Red Star Line gezien.  

Onze gids haar naam was Anne-Marie. Ze had veel te vertellen.  

We hadden ook een koffertje met onze zelfgemaakte tickets in.  

- Lieselot  

                            

 

4C geeft meer informatie … 

Meer dan honderd jaar geleden waren er 27 stoomschepen van de Red Star Line, die naar 

Amerika gingen.  

Iedereen die op zo’n boot stapte, wilde een nieuw leven beginnen. Dat kwam doordat de meeste 

mensen heel arm waren. In België was er toen een tekort aan eten en drinken.  

- Jasper en Jens 

                      

 

4C maakt reclame … 

Het Red Star Line Museum is een groot museum over de tijd. Je kan het met een gids of met 

vrienden bezoeken. Het is heel interessant om te zien.  

Je leert er veel over 100 jaar geleden.  

Ik raad het je zeker aan! Je kan het bezoeken in Antwerpen.  

Tot dan!  

- Paulien 

 



4B op uitstap naar het Red Star Line museum 

 

 

 

  

 

Liefste familie, 

Wij zijn hier in het Red Star Line museum 
aangekomen en het is hier heel interessant!  

Zo heb ik geleerd dat je een medisch onderzoek 
moet doen voordat je met de boot mag 
vertrekken. Ik vind het ook heel leuk om te zien 
hoe ze vroeger in de douche moesten en dat hun 
kleren werden gewassen voor vertrek. Ik vind 
het ook super leuk dat ik op een hoge toren 
mocht gaan staan. Hoe de mensen naar Amerika 
gaan, dat ga ik nog vertellen … ik vind hier 
niets saai! 

Liefs Sam (4B) 

 

 

Liefste familie,  

Ik ben hier in het Red Star Line 
museum aangekomen en heb al veel 
bijgeleerd! 

Ik heb geleerd dat de 3de klasse 
beneden op de boot moeten slapen 
en dat mensen eerst getest worden. 
Als je hier ziek bent, dan mag je niet 
mee met de boot. Weet je wat … 
Albert Einstein gaat ook mee met de 
boot! 
Maar de 1ste klasse mag boven 
slapen. 

Dikke zoenen Runne (4B) 



Liefste familie, 

Ik vind het hier super leuk in het Red Star 

Line museum!  

Het gaat hier over boten en mensen die 

naar Amerika vluchten  of reizen. Er is wel 

een ziekte en je als je die ziekte hebt als 

aankomt in Amerika, dan moet je terug 

naar Antwerpen gaan! 

Hopelijk ben ik gezond en mag ik in 

Amerika blijven! 

Groetjes John (4B)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Watergewenning 5 jarige kleuters 

Tijdens de lessen watergewenning 

maken onze kleuters op een speelse 

manier kennis met het zwembad. 

 

 

 

We oefenen op verschillende manieren om 

ons vlot en speels door het water te 

bewegen. Uiteraard zijn de oefeningen een 

goede voorbereiding om stilaan over te 

gaan tot echt zwemmen. Drijven, kopje 

onder gaan, springen van de kant, … het 

hoort er allemaal bij. 

 

 

Soms spelen we ook tikspelletjes in het water. Dit is een fijne manier om 

zelfzekerder door het water te bewegen. 

 

Elke les mogen de kleuters ook even vrij spelen in het zwembad. Dit vinden ze 

telkens super leuk. Ze verleggen op deze manier zelf hun grenzen. 

 

 

Juf Evy 

 

 

 

 

 

 



 

Carnaval op de Hoevensebaan 
 

We begonnen begin februari al te werken rond het thema “Circus”. We leerden over de 

verschillende personages in het circus, we leerden over de letter “c”, we schilderden, leefden ons 

uit in ons eigen circus, maakten lekkere popcorn en nog zo veel meer… 

Het hoogtepunt was op woensdag 15 februari: ons carnavalsfeest met super lekkere 

pannenkoeken. 

We begonnen de dag met een modeshow in de eigen klas. Daarna werkten we met een 

doorschuifsysteem en deden we volgende activiteiten: dansen op leuke muziek, spelen en 

experimenteren met ballonnen en muziek maken met allemaal toffe muziekinstrumenten.  

Om de beurt mochten we ook gaan smullen van de super lekkere pannenkoeken. Heel hard 

bedankt aan alle helpende handen, de kleuters genoten van hun feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CARNAVAL  

Op vrijdag 17 februari kwam de lagere school verkleed naar school.  

Superhelden, prinsessen, dieren, voetballers, … waren allemaal van de partij. Iedereen mocht 

trots wandelen op de rode loper. 

Ook de juffen en de meesters hebben hun best gedaan. Toen de bel ging kwamen ze 

tevoorschijn in hun kostuums. Het waren net echte filmsterren! De verschillende klassen voerden 

daarna allerlei activiteiten uit.  

Alle leerlingen maakten een knutselwerkje rond het thema “film”.  

Er werden Oscars gemaakt. We maakten ook complimentensterren en klasfoto’s met gepaste 

attributen.  

Verder speelden we Cluedo. We gingen samen op zoek naar de moordenaar van de directeur… 

Gelukkig hebben we de moordenaar gevonden!  

De stomme film kent nu geen geheimen meer voor ons, want we mochten zelf een slapstick 

bedenken.  

De carnavalsmuziek mocht uiteraard niet ontbreken. Het tweede en het derde leerjaar konden 

zich helemaal laten gaan tijdens de “Just Dance”-dansjes. De hogere leerjaren konden zich 

uitleven tijdens de carnavalsbingo.  

Bovendien mochten we allemaal smullen van overheerlijke pannenkoeken… Mmmmmm!  

Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de awards. De leerlingen met de origineelste 

kostuums werden hiervoor beloond en kregen een mooie badge.   

 

Het was een GEWELDIGE dag!  

Daarna mochten we genieten van een verdiende krokusvakantie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maandkalender – maart 2023 

WO 1  

DO 2  

VR 3 Quiz der quizzen - ouderraad 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6  

DI 7 10 uur: Bib spel 3B – 11 uur: Bib spel 3A 

WO 8  

DO 9 Oudercontact blauwe kleuters HB + EL6 

VR 10  

ZA 11  

ZO 12  

MA 13 20.00 uur: ouderraad 

DI 14 Zwemmen blauwe kleuters EL1+2, fietsen 4C en 5B 

WO 15 Pedagogische studiedag – de school is gesloten 

DO 16 Oudercontact blauwe kleuters EL (behalve EL6) 

VR 17 9.00 uur: Bib bezoek 3B 

ZA 18 Opendeurdag Mater salvatoris 13u-17u 

ZO 19  

MA 20 Korfbal 4de lj namiddag 

DI 21 
Theater ‘Middelkerke – Oklahoma’ 10.00u: 6A+B+C – 13.30u: 5A+B+C 
14.00 uur: Bib bezoek 3A 
Infoavond 19u Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere school kinderen 

WO 22 9.00u-10.00u: opendeurtje kleuterschool instappers Pasen + OHH 

DO 23 6de leerjaar uitstap Brussel VRT + Vlaams Parlement  

VR 24  

ZA 25  

ZO 26  

MA 27  

DI 28 Zwemmen blauwe kleuters EL3+4, fietsen 5C en 6A 

WO 29 9.00 uur: paasviering kleuterschool 

DO 30  

VR 31 
1ste leerjaar uitstap Kalmthoutse heide 
Rapport lagere school 

   

 

 



 
Maandkalender – april 2023 

ZA 1 Start paasvakantie 

ZO 2  

MA 3  

DI 4  

WO 5  

DO 6  

VR 7  

ZA 8  

ZO 9  

MA 10  

DI 11  

WO 12  

DO 13  

VR 14  

ZA 15  

ZO 16 Einde paasvakantie 

MA 17  

DI 18 
1ste leerjaar uitstap melkboerderij 
20.00 uur: ouderraad 

WO 19 Praatcafé blauwe kleuters 

DO 20 
Oudercontact HB + EL6 – 2.5j – 3j – 4j 
1A + ½ van 1B – contactmoment CLB op school 

VR 21 
1C + ½ van 1B – contactmoment CLB op school 
Funatletiek 

ZA 22  

ZO 23  

MA 24 Oudercontact lagere school 

DI 25 
Zwemmen blauwe kleuters EL5+6, fietsen 6B,6C 
Oudercontact lagere school 
14.00 uur: Bib bezoek 3A 

WO 26 Oudercontact lagere school 

DO 27 Oudercontact EL (behalve EL6) – 2.5j – 3j – 4j 

VR 28 

4de leerjaar uitstap Zoo Antwerpen 
1ste leerjaar uitstap Zoo Antwerpen 
5de lj Gent 
9.00 uur: Bib bezoek 3B 

ZA 29 Vormsel 

ZO 30 Plantjes verkoop 



 

uw kind, onze zorg 


