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Carnaval.

Aan de slag met de Ipad.

Naar jaarlijkse gewoonte trokken de leerlingen
en leerkrachten van onze school op vrijdag 24
februari de straat op tijdens onze
Carnavalstoet. Onder politiebegeleiding en in
het gezelschap van gemachtigde opzichters en
ouders wandelden we zingend en dansend
door de buurt !

Technologie staat niet stil en ook onze school
zet er op in. Sinds kort gaan onze kleuters aan
de slag met de Ipad. Een digitale puzzel, een
luisterverhaal, foto’s maken of een leerrijke
app… Ze kunnen het allemaal.

Aansluitend werd er verder gefeest op de
speelplaats.

Victors valentijnsquiz.
Zaterdag 11 februari organiseerden we in
samenwerking met Victors vrienden onze
jaarlijkse valentijnsquiz. 30 ploegen zetten
hun beste beentje voor. Alle deelnemers
werden beloond met mooie prijzen. Dank aan
alle helpende handen en natuurlijk ook aan de
deelnemende ploegen!

Victors verkeersweek.
Van maandag 6 maart t.e.m. vrijdag 10 maart
organiseerde de werkgroep verkeer “Victors
verkeersweek”. Alle leerlingen van de school
brachten hun fiets mee om tijdens de
verkeersweek hun fietsvaardigheden te
oefenen. Een heus fietsparcours werd
opgesteld op de speelplaats en ook een bezoek
aan de verkeerstuin mocht niet ontbreken.

De verkeersweek eindigde met de
bekendmaking van de winnende klas van de
fluoactie. Proficiat aan de leerlingen van L4B.
Zij waren het die de meeste stickers verdiend
hadden. Ze werden beloond met een lekkere
verkeerscupcake.

Zowel de leerlingen van de lagere school als de
kleuters vonden het een fijne ervaring.

Een echte brandweerman op school.
Tenslotte kregen alle leerlingen een sleutelhanger als beloning voor hun inspanningen.

In pyjama naar school…
Vrijdag 17 maart trokken we met zijn allen
onze mooiste pyjama aan tijdens de Nationale
pyjamadag. Dit om zieke kinderen en jongeren
die via BEDNET de lessen volgen een hart
onder de riem te steken.

Tijdens het thema beroepen in de 2de kleuterklas kreeg onze school het bezoek van een
echte brandweerman. De kleuters vonden het
een fantastische ervaring en ook de juffen
vonden het fijn. Met dan aan de papa van
Victor en Arthur.

Fietsvaardigheden oefenen.

In het 1e leerjaar en in de 3de kleuterklas leek
het in de namiddag even echt bedtijd tijdens
het voorleesmoment. De leerlingen van het 4e
leerjaar hadden al enkele weken aan een echte
voorleestas gewerkt. Hiervoor kozen ze samen
een leuk voorleesboek uit. Ze oefenden volop
om het verhaal vlot en met de juiste intonatie
en stemmetjes voor te lezen. Om alles leuk af
te sluiten werd er nog een toffe memory of
domino bij het verhaal geknutseld.

Met het grote fietsexamen in aantocht zijn de
leerlingen van het 6de op dinsdag 28 maart
reeds het fietstraject gaan afleggen. De
gevaarlijke kruispunten werden verkend onder
begeleiding van een agent. Woensdag 26 april
is het de dag van de waarheid, dan vindt het
grote fietsexamen plaats.

Wat gebeurt er in april ?




van maandag 3 april t.e.m. maandag 17 april :
Paasvakantie
vrijdag 21 april : lenterapport
vrijdag 21 april : CLB bezoek K2A



vrijdag 28 april : sportdag lagere school

