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    Pasen    

 

  Je kan vreugde voelen.  

  Je kan vreugde beleven.  

  Je kan vreugde vinden.  

  Je kan vreugde ervaren.  

  Je kan vol vreugde zijn.  

  Het allermooist wordt ze als je ze deelt.  

 

 

 

  

 Na de paasvakantie krijgen de peuters uit de Bijtjesklas er een                     

 speelvriendje bij.     

    Welkom Milo! 

In september zetten de kinderen van de Vlinderklas de stap naar het eerste leerjaar 

De kleuters in de Vlinderklas (derde kleuterklas) bereiden zich voor op een vlotte start in het eerste leer-

jaar. Op woensdag 21 april organiseren we een kennismakingsvoormiddag voor de kleuters. Juf Laurien 

en juf Brigitte voorzien een aantal activiteiten waarbij de kleuters kunnen proeven van de sfeer in  het 

eerste leerjaar.                                                                                                                                                                

De leerlingen van het eerste leerjaar mogen die voormiddag nog eens terugkeren naar de Vlinderklas. 

Voor de ouders van de kleuters uit de Vlinderklas : op donderdag 6 mei om 19.30u. gaat het infomoment 

door. Indien de maatregelen het toelaten opteren we voor een fysiek  bijeenkomst in het eerste leerjaar.  

Mag het fysiek niet, dan plannen we het digitaal. 

 



Na de paasvakantie… 

We gaan er voorlopig van uit dat we op 19 april mogen starten. Hierover zullen we vast tegen het einde 

van de paasvakantie meer vernemen. 

Warme maaltijden 

We wachten de maatregelen nog verder af en voorzien ten vroegste 3 mei om dit opnieuw aan te bieden. 

Sportdagen 

Deze mogen doorgaan. De kinderen van het derde en vierde leerjaar worden op 23 april in de sporthal 

verwacht. Er volgt nog verdere info. 

Boerderijklassen 

Momenteel weten we dat meerdaagse activiteiten met overnachting nog niet mogen doorgaan. 

Als we hierover meer info ontvangen, dan informeren we de ouders van het eerste en tweede leerjaar. 

We hopen dat we dit kunnen laten doorgaan. 

Stadsklassen naar Brussel 

Meerdaagse activiteiten met overnachting kunnen nog niet. Ook het nemen van openbaar vervoer mag 

nog niet.  We hebben de stadsklassen voor dit schooljaar nu reeds geannuleerd. 

Extra sportdagen 

Er zijn al heel wat uitstappen niet kunnen doorgaan. We voorzien voor een aantal klassen nog extra 

sportdagen ter compensatie. 

Familienieuws 

Geboorte 

Lucile, zusje van Remi (Beertjesklas) 

We wensen Remi en de ouders van harte proficiat met de geboorte van Lucile! 

Welkom op onze wondere wereld! 

Actie oudercomité    geschenkmanden ter gelegenheid van moederdag 

In bijlage vinden jullie de info over de samenstelling van de manden en bestelmogelijkheden. 

Wandelzoektocht— vanaf 22 mei tot en met 14 juni 

Het schoolfeest kunnen we niet laten doorgaan zoals we het wensen. We zijn op zoek gegaan naar een 

alternatief.                                                                                                                                                                        

Begin mei vernemen jullie er meer over. 

Een bewegingsgezinde school—  jaarthema— we lopen naar Tokyo 

In coronatijd houden we de conditie op peil door gevarieerde looprondjes te organiseren. Na de paasva-

kantie zetten we het lopen verder. Als we alle gelopen rondjes van de leerlingen optellen, dan zullen we 

tegen het einde van het schooljaar ruimschoots de afstand (in vogelvlucht) van Kalken tot Tokyo, zo’n 

9000 km, hebben afgelegd. Proficiat jongens en meisjes! Jullie zijn echte sporthelden! 



Het alfabetmannetje gaat op pad                 een verhaal van het eerste leerjaar 

Tijdens de jeugdboekenmaand ontving elke klas een partyboekenbox. Het eerste leerjaar werkte rond het 

boek ‘Alfabet’. De juf startte met een zin en alle kinderen verzonnen om beurt een passende vervolgzin. 

Zo ontstond een mooi verhaal. Lees maar!                       

er was eens een mannetje met de naam alfabet. 

het alfabetmannetje zong het alfabet. 

hij vond het super leuk! 

hij staat in het boek. 

hij heeft allemaal letters verstopt in het boek. 

hij weet waar de letters verstopt zitten. 

hij verstopt ze overal. 

het alfabetmannetje springt uit het boek. 

hij springt uit het boek net als een vulkaan. 

hij zegt wieeeeeeeee! 

hij vertelt aan zijn vriendjes kom mee ik heb een verrassing voor jullie. 

dan gaat het fout. hij valt met zijn hoofd op de grond. bam! 

hij zet zich terug recht. 

ze gaan samen naar de boerderij. 

ze melken de koeien. 

ze spelen op de boerderij. 

ze mogen in een tractor. 

ze zaaien groenten. 

ze voeren de varkens. 

ze rijden op het paard terug naar het boek en ze springen samen in het boek. 

in het boek staat de sint. en die zegt einde! 

 

Na digitaal aanmelden volgt het inschrijven… 

Tegen eind april ontvangen de ouders die hun zoon/dochter hebben aangemeld voor onze school een 

toegangsticket. Met dit ticket kunnen zij zich melden bij de directeur/secretariaat om de inschrijving  in 

orde te brengen. 



10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school 

‘Wij brengen variatie in spel en les’ 

 

Met de bouwstenen proberen we te werken aan het voorkomen van pestgedrag. Dit vraagt om een posi-
tieve, toffe groepscultuur waarbinnen pesten door iedereen als verkeerd wordt beschouwd. Pesten is een 
gedrag dat vaak ontstaat door verveling. We proberen als team dus ook steeds in te zetten op het verho-
gen of in stand houden van het welbevinden van de kinderen. Leerkrachten zorgen in de klas voor veel 
variatie binnen de lessen door verschillende werkvormen te gebruiken waarbij de kinderen met klasgeno-
ten moeten (leren) samenwerken. Variatie in een aanbod verkleint de kans op verveling en frustratie 
waaruit pestgedrag kan ontstaan. Bovendien zorg je er met voldoende variatie voor dat ieders talenten 
aan bod kunnen komen.  

We ervaren wel dat er op de speelplaats soms ruzies ontstaan doordat kinderen spelregels veranderen 
waar niet iedereen zich kan in vinden of waarvan niet alle betrokkenen op de hoogte zijn. Het is een on-
derwerp dat ook regelmatig besproken wordt in de lessen lichamelijke opvoeding.  

Met deze bouwsteen werd dit nog eens in de kijker gezet. De kinderen hebben gereflecteerd waarom het 
leuk kan zijn om spelregels aan te passen en welke aandachtspunten hier zeer belangrijk bij zijn. 

 

Als slot hebben ze een tikspel gespeeld waarbij de tikker een compliment moet geven aan de persoon die 
aangetikt wordt. Wie getikt is, wordt tikker. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit 
dat elk kind van de klas eens moet worden getikt zodat iedereen een compliment krijgt. 

De meeste kinderen hebben dit spel als zeer positief ervaren omdat het geen enkele kans gaf tot het ont-
staan van ruzie. Voor sommige kinderen was het krijgen van een compliment wat onwennig, maar ook 
daar kunnen kinderen in groeien. 

 

In de maand april stellen we de volgende bouwsteen centraal: 

 

‘Wij zoeken samen naar oplossingen’ 

 

 

 

 

 



Kalender APRIL 2021 

 

PAASVAKANTIE VAN  5 APRIL TOT EN MET 16 APRIL 

 

Maandag  19    Instapdatum nieuwe peuters  

Dinsdag  20    Briefing vrijwilligers voetgangers– en fietsexamen—19u. 

Woensdag  21    Buitenspeeldag   

    K3, L1 Expleuteren  - kennismaking in eerste leerjaar 

    L2  Zwemmen 

Donderdag  22  GEEN  STUDIE  Personeelsvergadering 

     K1B, K2 Stagiaire in de klas 

Vrijdag  23  L3, L4  Sportdag     

   L6A  Zwemmen 

   K1B, K2 Stagiaire in de klas 

 

------------------------------------ 

 

Maandag  26  L3,L4,L5,L6  Leerlingenraad 

Dinsdag  27  L4, L5, L6 Workshop slapstick   

     L3  Leerwandeling in de Kalkense meersen € 3 

Woensdag  28  L4  Voetgangersexamen (onder voorbehoud) 

   L1  Zwemmen 

Vrijdag  30  GEEN  SCHOOL  Facultatieve verlofdag 


