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 Jaarthema 

En … wat is jouw superkracht? 

 

 

 

                 

FAMILIENIEUWS … 

 

We verwelkomen … 

 

Bas, 

een kleinzoon voor juf Martine Baert, K2B  

 

We nemen afscheid van … 

    

Mevr. Renée Philippart, 

moeder van Marianne Daeyaert, oud-collega 

 

Mevr. Yvonne Vandenbossche 

tante van juf Pascale Rooms  

grootmoeder van Gilles, L3B en Nanou, K1C  

 

Dhr. Honoré De Munck, 

  grootvader van Fleur, L5B  

 

Dhr. Staf Caers, 

grootvader van Kato, L5B, Lode, L1A en Jules K1C 

 

  



Nieuws uit de 2de kleuterklas 

 

Deze week leerden we over muziekinstrumenten.  

Instrumenten met snaren, instrumenten om op te blazen en andere waarop je mag slaan. 

Leuk hè. 

De papa's van Staf en Stan kwamen langs in de klas met hun instrumenten: gitaar, banjo, 

mandoline en ukelele. Dankjewel :) 

Op maandagnamiddag spraken we af met de klas van juf Leen. 

Enkele kinderen uit haar klas toonden hun instrument en lieten ons enkele liedjes horen. 

 

 Waaw  Griet en Lore wat kunnen jullie al mooi gitaar en cello spelen!! 

 

 

 

Natalie speelde voor ons für Elise,  

 op de piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juf Leen speelde op haar gitaar. Samen met de kinderen van haar klas, leerde ze ons een 

liedje over een cowboy. Grappig hoor. 

 

 

Onze kleuters waren  super enthousiast 

en spelen binnenkort misschien 

piano 

harp 

dwarsfluit 

banjo 

gitaar 

xylofoon 

drum 

mandoline 

viool 

... 

 

        



Vijfdes op bosklassen in Chevetogne 

 

- “We vonden het leuk om in het donkere bos zonder licht te 

 

wandelen en naar de geluiden te luisteren. Eerst waren we bang, 

 

maar hebben onze angsten overwonnen.” 

 

- “Het heeft hier al veel geregend, maar we proberen toch het 

 

zonnetje te zijn.” 

 

- “We hebben al lekker gegeten. We kregen een vers sapje van appel, 

 

wortel, citroen en gember. We aten ook rode kool waar onze tong 

 

rood van werd. “ 

 

- “We liggen samen in de kamer met onze vrienden. Samen maken 

 

we veel fun!” 

 

- “De death ride was super cool. Ik was wel een beetje bang, maar ik 

 

ben trots dat ik het gedaan heb.” 

 

- “Het is leuk dat we tijdens het parcours heel vuil mochten worden.” 

 

- “Het eten is lekker en we moesten op ons hurkje door een doolhof vol zand. Dat was 

spannend! “ 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Wedstrijd tussen vier vuren: 

Ploegen uit verschillende scholen deden op woensdag 15 februari mee aan een 

wedstrijd tussen vier vuren in de broederschool. Tussen vier vuren is een tof 

trefbalspel waar men een leerling van het ander team moet aangooien. Je moet 

krachtig en gericht mikken en tegelijk moet je ook zorgen dat je zelf de bal 

ontwijkt. Het vergt heel wat samenwerking en spelinzicht. 42 leerlingen van het 

derde en vierde leerjaar van onze school gingen de uitdaging aan gesteund door juf 

Leen, juf Hilde, juf Pascale en juf Tina. Er werd heel sportief gespeeld. Hieronder 

vind je de uitslag:  

 

 

 

 

Meisjes derde leerjaar: Nisa, Sara, Anita, Rina, Roumaissa, Fien, Lisa, Yelena, 

Loeka, Lore en Irem een knappe tweede plaats 

Jongens derde leerjaar: Robbe, André, Isak, Terry, Xander, Gilles, Marwan, 

Jayden, Cengizhan en Daniyal een welverdiende eerste plaats 

Meisjes vierde leerjaar: Frauke, Natali, Elifnur, Ella, Junne, Zana, Naïs, Estee, 

Busra, Nisrine en Ariana een sportieve derde plaats 

Jongens vierde plaats: vierde plaats Enes, Oiasim, Ali, Youssef, Victor, Justin, 

Casper, Fahed, Ruben en Nadir een vierde plaats 

 

  



Voetgangers- en fietsexamen op vrijdag 5 mei:  

 

De werkgroep verkeer organiseert op 

vrijdag namiddag 5 mei een 

voetgangersexamen voor het vierde 

leerjaar en een fietsexamen voor het 

zesde leerjaar.  

 

Op deze manier willen we vijf basisvaardigheden en de zelfstandigheid van de 

leerlingen in het verkeer testen. Om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn we 

op zoek naar vrijwilligers die hierbij kunnen helpen. Het is de bedoeling dat op 

verschillende plaatsen van het parcours helpers staan die de leerlingen observeren. 

Veiligheid is immers een zorg van iedereen! Wie zin en tijd heeft om hieraan mee te 

werken, mag alvast deze datum vrijhouden.  

De brieven volgen nog!  

 

  



KALENDER  MAART  2017 

Woe  1 Start Jeugdboekenmaand tot 31 maart  

Do  2 Krokusvakantie 

Vrij  3  

Za  4 Terug naar school op 6 maart 

Zo  5  

Ma  6 

Instapdag peuters 

Screening Bodylab KS  
Infoavond voor L6 secundair onderwijs OLVP  

Di  7 Spelcaroussel L3 

Woe  8 
Internationale vrouwendag  

Dans L1 en L2 Sporthal Broeders  

Do  9 Screening Bodylab KS  

Vrij  10  

Za  11  

Zo  12  

Ma  13 Screening Bodylab KS 

Di  14 Kinderparlement  

Woe  15 Jeugdboekenspel bibliotheek 4A  

Do  16 
Screening Bodylab KS  
L6 samenwerking met OLVP secundair rond jeugdboekenweek  

Vrij  17  

Za  18  

Zo  19  

Ma  20 

Dag van het geluk 

Sherborne KS papa’s 

Netwerk ZILL 

Di  21 
Wereldpoëziedag  
Personeelsvergadering  
Toneel L1 en L2  ‘Ik ben een held van Anna’s steen’  

Woe  22 
Sherborne KS papa’s  
Colloquium directeur 
Netbal SVS L5 en L6 Sporthal Klavers  

Do  23 

Sherborne KS papa’s  
Colloquium directeur  
Intervisie  

Jeugdboekenspel bibliotheek 4C 

Vrij  24 
Colloquium directeur  
Uitwisseling K3 – L1 

Za  25  

Zo  26  

Ma  27  

Di  28 Adviesformulieren L6 

Woe 29 
Buitenspeeldag  

Jeugdboekenspel bibliotheek 4B  

Do 30  

Vrij 31 
Rapport 4 
Eucharistie 

Gazet Present  

 


