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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De kerstvakantie is bijna alweer vergeten, we zitten terug op de 

gezellige schooltrein. 10 nieuwe instappertjes die hun eerste 

schooldag vorige week beleefden zijn goed mee op weg met ons. 

Het is een drukte van jewelste, we zitten immers midden in ons 

leuke kunstproject. Er wordt in de klassen geschilderd, getekend, 

afgebeeld,… dat het een lieve lust is. De kinderen genieten er-

van, en wij ook. Het is leuk én zinvol dat we het dagelijkse klas-

gebeuren af en toe eens doorbreken met dergelijke projecten. 

Zoals jullie weten zijn de leerkrachten dit schooljaar ook bezig 

om hun werking af te stemmen op het nieuwe leerplan ‘ZILL’.  

De volgende twee studiedagen gaan we daar hard aan  

verder werken. Voor een sterke en vernieuwende  school- 

werking voor àlle kinderen, klaar voor de toekomst! 

Prettig weekend! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

21/01 Kijkmoment instap 1 februari 

22/01 E-Lab (Gitok) voor L6 

23/01 Studiedag, dus geen school! 

25/01 Wieltjesdag 5 en 6 

01/02 Instap nieuwe kleuters 

01/02 Wieltjesdag 1 en 2 

01/02 Toonmoment kunstproject 

04/02 Babbelavond instappers 

07/02 Toneel in Kadans lagere school 

08/02 Verlofdag 
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LEEUWEN GEZOCHT 

Op dinsdag en donderdag  

zijn we nog op zoek naar een helper in de 

Leeuwenrefter. Wie helpt onze 4-jarige kleu-

ters bij het eten van hun boterhammetjes tus-

sen 12u15 en 12u55? 

DINO’S in de SAURUSKLAS 

Na de kunstweken starten we volgende week een thema  

dat heel geschikt is voor de dinoklas namelijk 'Van dino tot sau-

rus!' Indien jullie thuis boeken, spelletjes, speelgoeddino's of 

ander materiaal hebben in verband met dit thema, mogen jul-

lie dat mee naar de klas brengen. (Schrijf er wel je naam op.) 

KUNSTWEKEN 

Onze ‘Kunstweken’ lopen volop. We hebben ons werk al ingele-

verd waarvan we een ons eigen digitale museum zullen maken. 

Een museum met een ‘webshopje’ waar je een aandenken zal 

kunnen bestellen… maar daarover binnenkort zeker meer. We 

werken ook volgende week verder aan onze tentoonstelling 

waar je onze werken zal kunnen bewonderen: op vrijdag 1 fe-

bruari tussen 15 en 17 uur zal ons eigen pop-up-museum geo-

pend zijn! Welkom! 

KUNST OM IN TE KADEREN! 

Hoi Piep de Muisjes,  

Voor ons Kunstproject zoeken wij nog (oude) 

kaders. 

Hebt u er, en mogen wij ze even gebruiken 

op onze tentoonstelling van 1 februari? 

Klein, groot, rond vierkant, goud, kleur-

rijk ... wij zijn met alles blij! 

Voorzien jullie deze van naam, zo kunnen wij 

ze achteraf netjes terug bezorgen.  

Kunstige groetjes, juf Gerd & juf Ann  

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 

Volgende week woensdag is het ‘pedagogische studiedag’.  

Dit wil zeggen dat er voor de leerkrachten een bijscholing staat 

gepland. Voor de kinderen is het dus geen school! De volgende 

pedagogische studiedag valt op woensdag 20 februari. De eerder 

aangekondigde studiedag op 15 mei gaat niet door. Die dag is het 

dus gewoon les voor alle kinderen.  

STAGE 

 Volgende week doet oud-leerling Leen Smeulders stage op onze 

school. Leen is leerling van Stella Matutina en in het kader van 

een studiekeuze mag zij een week onze schoolwerking in kleuter –

en lagere school komen ontdekken. Veel succes Leen! 
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