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Belangrijke data: 

 14/03 Start Jeugdboekenweek  

 (tot 29/03) 

 19/03 Medisch schooltoezicht 5de lj. 

 20/03 Wieltjesdag 1 en 2 

 26/03 G-sportproject 5de lj. 

 27/03 Wieltjesdag 3 en 4 

 30/03 Deze week geen studie! 

 1/01 Inkijkmoment nieuwe kleuters  

 3/04 Wieltjesdag 5 en 6 

 5/04 Pasen 

 6/04 Start Paasvakantie 

 28-29/05  Grootouderfeest 

Kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

Beste allemaal! 

Met kleine oogjes en nog een beetje stram in de benen zijn we deze week –na-
het-theaterproject gestart. Ondertussen zijn we weer helemaal warmgelopen om 
het tweede trimester verder te doorlopen. De jeugdboekenweek en vaderdag 
kleuren de laatste 3 weken voor de paasvakantie. Verder wil ik nog vermelden 
dat ikzelf volgende week woensdag, donderdag en vrijdag niet aanwezig ben op 
school. Ik volg dan een congres met alle directies van de vrije basisscholen van 
ons bisdom. Mijn afwezigheid zal zoveel mogelijk worden opgevangen door juf 
Myriam, onze zorgcoördinator, en door de leerkrachten.  
Bedankt voor het begrip. 
Maak er een fijn weekend van! 
Meester Roel 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: JEUGDBOEKENWEEK 
Lezen op school, boeken in de klas, het is essentieel. Om kinderen te leren lezen, 
maar zeker ook om ervoor te zorgen dat ze dat graag doen! Die twee gaan hand in 
hand. Daarom organiseert de ‘Stichting Lezen’ vanaf morgen de Jeugdboekenweek 
met als thema ‘humor’. Twee weken lang staan de mooiste en vooral ook grappig-
ste kinderboeken in de kijker. Ook de Bib van Wuustwezel biedt tal van activitei-
ten aan, waarvan je misschien al hebt kunnen proeven?! Volgende maandag en 
dinsdag gaan onze oudste kleuters naar de Bib voor een –speciaal-op-maat-gemaakt
– kleuterspel. De leerlingen van 5 en 6 gaan op dinsdag 24 maart naar een lezing 
van auteur Bavo dHooge, de leerlingen van 3 en 4 gaan twee dagen later luisteren 
naar de vertelling door auteur Luc Embrechts. De leerlingen van de eerste graad 
hebben eerder al kunnen genieten van Cowboy Stanny. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: 
Op donderdag heeft Guinelli, de goochelaar ons een spectaculaire goochelshow 
gebracht! De 'ECOMAGIE-SHOW' was super leuk en leerrijk tegelijk! We hebben dit 
spektakel te danken aan de leerlingen van het 6de die op het techniektornooi de 
creativiteitsprijs gewonnen heb-
ben!  
Bedankt en proficiat:  
MAX, AZRA, AMBER en STIG! 



 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
Beste ouders, 
Volgende week staan alle papa’s een beetje in de kijker. Mag uw kleuter daarom 
op maandag 16 maart een foto van zijn papa mee naar school brengen A.U.B? 
Hartelijk dank voor je medewerking. 
juf Gerd 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL 
De lente is in ‘t land! Tijd voor iets nieuws: vanaf volgende week is het elke vrij-
dag WIELTJESDAG! Elke vrijdagvoormiddag is er voor één graad van de lagere 
school een stukje speelplaats vrijgemaakt en mogen jullie met skateboards, skee-
lers, steps,… spelen. Als het maar wieltjes heeft en toch geen fiets is.  
Als eerste (volgende vrijdag) komen de leerlingen van het eerste en tweede leer-
jaar aan de beurt, de vrijdag daarna (27 maart) de leerlingen van derde en vierde 
leerjaar en de laatste vrijdag voor de paasvakantie mogen de leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar rollen!  

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL:  
FLUO VAN DE MAAND! 
Waw! Knappe prestaties in de fluo-
actie… Zou het lukken om 100% te 
halen? Misschien dat onze directeur 
dan een extra traktatie voorziet???  
Wie slaagt erin om het zesde einde-
lijk eens te kloppen of te evenaren??? 
Dus… FLUO’S AAN! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: PROFICIAT JUF MAGD 
Tussen twee voorstellingen in werd juf Magd van het vierde leerjaar oma van haar 
eerste kleinkind. Louis is de eerste zoon van haar dochter (en onze webmaster) 
Evelyn en schoonzoon Pieter. We wensen hen een dikke proficiat en alle geluk!!! 

BERICHT VOOR HET ZESDE LEERJAAR:  
Hey zesdeklassers, 
Graag willen juf Myriam en ik een mooi paasstukje maken met jullie. 
Willen jullie daarom volgende materialen meebrengen tegen woensdag 25 maart? 
- allerlei paasversiering: kuikentjes, pluimpjes, nestjes, ... 
- paaseitjes (groot en klein) van stof of plastic 
- geel lint: smal en breed 
- eventueel een kaars in de vorm van een ei, palmtakjes, ... 
Bedankt! juf Mieke 

BERICHT VOOR IEDEREEN: BODYMAP 
Hebben jullie dinsdag de krant gelezen (GVA)? Op p.16 en 17 kon je het artikel le-
zen over scholen die werken met het Bodymap-ontwikkelingslab van Liesbet Ver-
hoeven en Ann De Wilde. Ook onze school werkt volgens deze visie van Bodymap! 
Zowel in de Uiltjesklas als tijdens de lessen bewegingsopvoeding en in de klassen 
komen deze bewegingsspelletjes aan bod. Zo proberen wij op een speelse manier 
zoveel mogelijk bewegingskansen te creëren voor onze kinderen en zo hun  
motorische ontwikkeling te stimuleren. Want… leren doe je door te bewegen! 
Wie graag meer wil weten over Bodymap kan een kijkje nemen op 
www.bodymap.be. Op 29 april geeft Liesbet Verhoeven de infoavond:  
‘kruipen, stappen, lopen, de ontwikkeling van je kind.’ in Essen.  
Inschrijven: info@opvoedingswinkelbrasschaat.be 


