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Een school vol kleur!
Eefje Hagelwit voelde zich een beetje
groenig, zag blauw van de kou en had oranje
dromen. Dàt was meteen een reden om niet
uit haar huisje te komen. Gelukkig waren er
de kinderen van de kleuterklas van juf Ann
en van het vierde leerjaar van juf Caroline.
Zij maakten Eefje Hagelwit helemaal warm
met hun rode attributen voor haar kleedje
en voor haar huisje. ‘Vandaag is rood’. We
zongen het met z’n allen heel overtuigend
mee!
Intussen had Koning Goudgeel een ander probleem.
Het leek wel of Eefje Donkerblauw plots van de
aardbodem was verdwenen. Hij slaagde er maar niet
om haar te vinden. Eefje Hagelwit vond dat maar
gek. Zij zag Eefje Donkerblauw wél en ze was alvast
superblij met het naarstige breiwerk van haar
blauwe zusje. Het wordt een prachtige sjaal. Ook
in het verhaal van ‘Neushoorns eten geen
pannenkoeken’ ziet niet iedereen wat er te zien
valt. L6 en L1 werken de volgende weken rond de
kleur PAARS. Zouden zij de neushoorn wel zien?

Terugblik ‘Dikketruiendag’!
De kinderraad hield op 12 februari een
echte klimaatmars op de speelplaats met
zelfgemaakte pamfletten. We hebben
samen ons ‘ Dikketruiendaglied’ gezongen
en lekkere chocomelk gedronken. Minder
energie verbruikt door de verwarming een
graad lager te zetten. Ook de kleuters van
beide afdelingen hebben genoten van deze
lekkere drank met verwarmende liedjes.

Terugblik ‘KLEUTERFEEST’ bekijk de foto’s op onze website
Het tweedaagse Schlagersfestival
met Nederlandse meezingers was een
geslaagde editie. De kleuters o.l.v.
hun juf hebben hun beste danspasjes
laten zien. Het decor, de kledij en het
toneel-tussen de nummertjes doorwas subliem. Een dikke proficiat voor
al de kleuterjuffen! Een bedanking
aan al de helpers en bak-ouders.

Extra zorguren voor de kleuterschool
De telling van 1 februari was voor onze school incl. wijkschooltje zeer gunstig. We
kunnen na de krokusvakantie extra uren invoeren om ons menggroep-Wiebelklasje
ondersteuning te geven, vooral in de voormiddagen. Met twee juffen in de klas! Ook de
andere kleuterklassen krijgen de nodige zorguren ter ondersteuning. In overleg met de
directie hebben we de zorguren met de betrokken kleuterjuffen zorgvuldig herbekeken
en aangepast. Juf Brigitte en onze kinderverzorgster Anja gaan de uren op zich nemen.

Besmettelijke ziekten ( zie ook schoolreglement)
Kinderen die een besmettelijke ziekte en koorts hebben horen niet thuis op school. Als
je kind bv. waterpokken heeft, blijft het best thuis zolang de blaasjes vochtig zijn.
Met uitgedroogde blaasjes mogen ze wel naar school komen.

Kinderfietsdeelsysteem!
Kinderfietsdeelsysteem: Binnenkort start een heuse fietsbib in Stekene. Mensen zullen
hier tweedehands kinderfietsen (tot 12 jaar) langere tijd kunnen ontlenen tegen een
bescheiden vergoeding. Om effectief te starten hebben ze dringend degelijke
tweedehands kinderfietsen nodig. Hebben jullie toevallig één of meerdere kinderfietsen
staan die we zouden kunnen gebruiken? De fietsjes worden in orde gezet door een
vakman,
met
een
maximum
€
30
herstellingskosten.Contacteer
jan.vandooren@stekene.be voor meer info. Samen maken we Stekene duurzamer en
fietsvriendelijker. https://vormingpluswd.be/kinderfietsdeelsysteem-stekene

Terugblik ‘Tussen 4 vuren’ !
Proficiat derde leerjaar met
de 4de plaats!
Bravo vierde leerjaar met de
3de plaats!
Bedankt meester Sander om
ons deze activiteit aan te
bieden op woensdagnamiddag.

Carnaval op school!
Op vrijdag 1 maart mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Dan vieren we op
school het jaarlijkse carnavalsfeest! Om half drie zwaaien die dag de schoolpoorten
open en komt de stoet naar buiten. Wie wil genieten van al dat moois, is van harte
welkom om naar de stoet te kijken. Ook dit jaar rijdt er een praalwagen voorop. Op deze
dolle dag gelden een paar belangrijke afspraken:
-

ER MAG GEEN CONFETTI MEER GEGOOID WORDEN!
Spuitbussen, serpentines en speelgoedwapens zijn niet toegelaten.
Ouders die graag mee stappen in de stoet mogen zich natuurlijk ook verkleden!
Goed om weten: we gaan dit jaar voor KLEUR!
Na afloop kunnen de kinderen meteen mee naar huis gaan. Neem jij je kind mee? Meld
dit dan even bij de juf of de meester.

Anne is onze nieuwe secretaresse op
vrijdagvoormiddag
(extra omkadering voor de basisscholen)

Lief en leed
We feliciteren meester Paul en juf Leen (juf in pensioen) met de
geboorte van hun kleinkinderen: Erin en Guus.
We delen in het verdriet van het overlijden van de overgrootmoeder
van Toine (L2) en Quin (L1) Sariman
We delen in het verdriet van het overlijden van de mama van Leen T
(juf in pensioen) en de schoonmoeder van meester Paul.

Jeugdboekenmaand en opnieuw
KWARTIERMAKERS!

Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘Vrienden voor altijd’.
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op
school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe
vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden
voor altijd.

Tijdens deze maand gaan alle klassen van het lager een kwartiertje de leerlingen
‘vrij’ laten lezen van 11.45 tot 12.00. Ook de juffen en meesters doen mee!

Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen),
een ruimere woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten
maken. - Wanneer kinderen meer ongedwongen (zonder verslagen of opdrachten), vrij mogen
lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt vrij
lezen ook tot betere schoolprestaties.
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Jeugdboekenmaand. Kwartiermakers iedere schooldag
in maart van 11.45 tot 12.00
Imke doet stage
VM Rapport 3 wordt uitgedeeld door juf Miek
14.30 Carnavalstoet in kleur

Joepie krokusvakantie!
Aswoensdag

Fijne verjaardag juf Marlies!
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Hiep, hiep, hoera juf Annabelle!
Juf Emily doet 2 weken blokstage
Juf Jozefien doet 3 opeenvolgende dagen stage
Juf Imke doet stage
10.40 Bewegingsopvoeding
12.15 Karikatuur-striptekenen in L4
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Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline
Bewegingsopvoeding
Weekopening Vasten: Pasparou Malawi
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Zwemmen in Zelzate
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Juf Imke doet stage
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Tandemlezen
Kinderraad
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Sportief bezoek aan Anytime
Betnetdag: Leerlingen mogen in pyjama
naar school komen.
Juf Imke doet stage
Doedag (Broederschool Stekene)
Bib Stekene komt op bezoek
Crea-middag bij juf Caroline V in L4
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10.40 Bewegingsopvoeding
12.15 Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline
12.15 Karikatuur-striptekenen in klas L4
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13.15 Bewegingsopvoeding
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
10.40 Zwemmen in Zelzate
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG… GEEN SCHOOL

8.45
10.40
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13.15
8.30

Stagiaire (Hulst)
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Tandemlezen
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Juf Imke doet stage
Zwemmen in Hulst
Maak er een fijne verjaarDAG van juf Liliane!

Juf Imke doet stage
10.40 Bewegingsopvoeding
12.15 Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline D
12.15 Karikatuur-striptekenen in klas L4

ingeschreven zijn)

L1
LS
di

26

wo

27

do

28

vr

29

za
zo

30
31

L1, L2, L3
L2,L6
L3
L5A
L1
L2,L3
L1
L5A
L5B
L6
L1,L5A
L6
L6
L5A
L4
L2,L6
L6
L1,L2

13.15 Bewegingsopvoeding
14.40 Weekopening: Voorstelling van de workshops door de
werkgroep van het jaarthema
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
10.40 Zwemmen in Zelzate
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Juf Imke doet stage
FRUITDAG
8.45 Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
8.45 Culturele uitstap naar Antwerpen
Stagiaire (Hulst)
8.45 Bewegingsopvoeding
9.35 Bewegingsopvoeding
10.40 Bewegingsopvoeding
11.35 Tandemlezen
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
dag
PEP-dag
Juf Imke doet stage
9.30 Auteurslezing door Frank Pollet
11.30 Tandemlezen
12.30 Crea-middag bij juf Caroline V in L4
NM Klas-overschrijdende activiteiten

