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Kalender februari 

 
 

Za 01  

Zo 02  

Ma 03 Schoolvrije dag 

Di 04 PV kleuter 

Wo 05 hockey 

Do 06  

Vr 07  

Za 08  

Zo 09  

Ma 10  

Di 11 PV lager 

Wo 12  

Do 13  

Vr 14  

Za 15  

Zo 16  

Ma 17 schoolraad 

Di 18  

Wo 19 fietscross 

Do 20 Leveren pannenkoeken/ 

 leren – leren 5-6 

Vr 21  

Za 22  

Zo 23  

Ma 24 KROKUSVAKANTIE 

Di 25  

Wo 26  

Do 27  

Vr 28  

Za 29  

 

Goed om weten: 
 

- Aanpassing van de tarieven voor kinderopvang. 1,25/begonnen half uur. 
Deze tarief trekken we ook door voor onze studie. (vanaf maart) 

- Ben je ook fier op onze school?  Deel het nieuws van onze piepeloerendag. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij doen mee!  

 
 
 
 
 
 

Carnaval wordt op school gevierd zonder kijkmoment! 

 

Ons schoolfestival van zaterdag 9 mei kreeg zijn naam:  
‘Feestival’ 

Bo beweegt  Wij gaan straks zwemmen in het zwembad van Anzegem. De werken zijn bijna afgerond, de 

planning voor het schoolzwemmen wordt gemaakt. Ondertussen is de naam van het zwembad 
bekend! We zullen dit schooljaar nog gaan zwemmen in ‘ons’ nieuwe zwembad! 
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  Mile in een nieuw kleedje voor een nieuwe periode … Fit met Fil en Fleur 

 
En of er gelopen wordt om vooruit te geraken 
op hun klaseigen ganzenbord. 

 
 
En of ze hun best doen!!! Het vierde leerjaar 
liep ondertussen al 4 marothons. 

   

Tina Talent:  

 

De zesdeklassers op zoek naar 
een school voor hun talenten.  

 

  

Onze inkomhal een galerie vol 
kindertalent is, dat mag gezien 
worden. Al komen kijken? 

Wist je dat er in onze school een 
omgevingskast hangt, waarin je kan 
zien waar klassen op verkenning 
gingen  in de omgeving? 
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 De blokken, gekregen van sinterklaas,worden opgeborgen in een kar. Enkele kinderen testten 
hun technisch talent om de kar te maken en anderen schikten de blokken in de kar.  

  

 

Otto 

ontmoet 

 

Heb je onze zesdes ontmoet, 
tijdens hun stiftjesverkoop t.v.v. de 

‘Damiaanactie’? 

3de kleuter en het eerste leerjaar ontmoeten elkaar tijdens een mooi leermoment 

in het park op de Borreberg. 
‘We gingen op zoek naar takken. Die gebruiken we in het kleuter om te schilderen en de 
eerstes hebben die nodig voor hun windzak. Maar eerst de takken wat korter zagen zodat ze 
in onze kar kunnen. Volop meten dus!’ 

    
Wist je dat ons grote jongens en meisjes van het zesde leerjaar onze jongste kleuters helpen 
tijdens het middaggebeuren! Wat zijn we daar trots op dat ze dit zo goed doen! 

Zita Zorg Zorg voor het milieu! Wij zijn ‘mooimakers’! 
5de leerjaar op bezoek in IMOG Harelbeke 

  -  

Opruimactie in en rond de schoolomgeving. Al onze mooimakers in beeld! 

   
Klaar om eraan te beginnen. 
Bedankt ouders om onze 
kinderen te begeleiden. 

Toch wat verontwaardigd over 
de grote afvalbuit! 

Ook het speelhokje kreeg een 
beurt met vondelingenborstel. 
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3de leerjaar spot vogels tijdens de vogelteldag. 

  
 

 
 
 
 
 

Bas De 

Goede Basis 

 

Computervaardigheden: 
Programmeren kan je leren (5de leerjaar)…  CoderDojo  met Peter Dawyndt, de papa van 

Lena. Bedankt Peter voor deze leerrijke namiddag! Jouw talent maakte talenten bij onze 
kinderen wakker. 

  

 

Het vierde leerjaar kreeg onlangs een eigen e-mailadres 

met google-account. (Voor ze een e-mail mogen versturen leren 
de kinderen de gedragscode en de gevaren kennen, ook de 

ouders worden betrokken.)  Ze leerden een tekst typen in 
‘documenten’ en een powerpoint maken in 
‘presentaties’. Met deze nieuwe vaardigheden boksten zij zelf 

een spreekbeurt in elkaar. Nerveus en tegelijk trots stelden zij die 
voor aan elkaar. Nadien mochten ze elkaar positief beoordelen en 
gaven ook tips.  
Fijn om te zien dat dit heel respectvol gebeurde. 

 

 

5de en 6de leerjaar viel samen met de ouderraad in de prijzen voor een activiteit tijdens 

de voorleesweek.  We ontvingen een prachtig boekenpakket! 
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 Techniekcoaches ondersteund door St. Bernardusscholen. 

   

Wat je kan doen met een stappenplan, dat leer je het best door het te doen! Dat 

ondervonden de kinderen van het 3de leerjaar. 

      
  

 

Weetjes uit de 2de kleuterklas 

 

Naar de voorstelling bOOm, georganiseerd door 
de cultuurwerking van onze gemeente. 
“Zonder woorden en met een knappe, grote, 
groeiende ‘boom’-constructie en een tikje 
acrobatie brachten de twee acteurs/acrobaten 
het levensverhaal van de boom op de scène. Ze 
creëerden een hele wereld rondom rond.” 
 

Alles begon met een droomthema waar 
kinderen konden en mochten dromen  
… op 14 februari om 10.30 gaat er een 
droomhuwelijk door op het gemeentehuis in 
Anzegem!  
De voorbereidingen zijn volop bezig! 
 

 


