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 Jaarthema 

En … wat is jouw superkracht? 

 

      

FAMILIENIEUWS … 

 

We verwelkomen … 

 

Muhammad, 

een broertje voor Inna Minatoullaeva (L2A) 

Lana,  

een zusje voor Ashley Pilaet (K2A) 

Amaradji Devine, 

een zusje voor Terry (L3A) en Justin Nkurum (L4B) 

  Jayden, 

  een broertje voor Kayleigh (K1B) en Shanti (K3A) De Bruyn 

 

 We nemen afscheid van … 

 

Dhr. Antoine Verbruggen, 

overgrootvader van Estée Zaman (L4B)  

 

Mevr. Anna Thierens, 

grootmoeder van juf Kim (L4C) 

 

 

  



Superhelden in de 

tweede kleuterklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag  kwam Zoeperman op bezoek in de klas. 

 

Op dinsdag was het de beurt aan de mama’s en de papa’s om mee te spelen en te 

knutselen met hun superhelden in de klas. 

 

 

Op woensdag  werden we weer superhelden van de klas. Knutselen , spelen, rollenspel en 

verkleden. 

 

   

 

 

 



      

 

Op donderdag kregen we terug bezoek van onze mama’s en papa’s. 

Samen spelletjes spelen,  onze superheldencape mooi versieren , …met een glimlach 

luisteren naar ons versje van de superhelden . Het was genieten. 

 

                      Ik kan vliegen,  

                             Ik kan springen    

                      En nog duizend andere dingen 

 

                      Spierbal hier,  

                      Spierbal daar, 

                      Mouw omhoog en trainen maar. 

                      Beresterk en razend snel,  

                      Eén tel en ik ben er wel. 

 

                      Heb ik dat nog niet verteld ?   

                      Ik ben een echte superheld! 

 

Op vrijdag toonden we fier onze superheldencape aan juf Super Saar en kregen een 

lekkere superheldendrank. 

 

 

 

 



En op zaterdag … 

 

   

 

 

 

 

Superhelden-

schoolfeest! 



 

 

Aan onze toffe poetsvrouwen… 

 

    

 

Wij hebben twee schatten van poetsvrouwen, ze heten Ondine en Martine. 

 Het is voor ons heel fijn om ze bezig te zien. 

  Ze verwijderen eerst het vele stof.   

Dat vinden wij heel tof.   

  Daarna dweilen ze de vloer.  

Dat vinden wij ook stoer! 

  Ze vegen dan de grote trap.   

Wat is dat superknap! 

   Je maakt voor ons ook het toilet,  

elke dag weer net!  

 We hebben veel waardering voor al het zware werk! 

 Voor ons ben je een SUPERHELD. Dat vinden we heel sterk ! 

   We geven jullie tien op tien  

want jullie werk mag echt gezien! 

 

Sloebers van 3B geven jullie een dikke pluim. 

En vooral een dikke duim!!!!!!! 

 

  

  



 
Opendeur 

 

Zaterdag 20 mei was het schoolfeest op onze school OLVP.  

Er stond een springkasteel op de speelplaats van de kleuterschool. In het 

springkasteel was er een glijbaan.  

Er waren ook eetkraampjes op de speelplaats van de lagere school. Je kon er 

lekkere dingetjes kopen om te eten en te drinken.  

In elke klas mochten we een opdracht doen zoals koekjes versieren en ze zelf 

opeten.  Wat we hadden gemaakt hing in onze klas.  

De Knetterband kwam ook op het leuke schoolfeest. Ze zongen toffe liedjes  

Af en toe mocht je op het podium dansen.   

Het was echt een toffe dag! 

 

Isak, Renzo, Sam, Robbe, Chance, Hafsa, Mariam, Lena, Ihsan, Thaïs, Nisa, 

Adam, Rina, Emine, Sara, Idris, Fien, Anita, Miray, Halil, Roumaissa uit L3A 

 

   

 

 

 

 

  





 

KALENDER  JUNI  2017  

Do 1 Megafuif L6 

Vrij 2 Sportdag L1 & L2 

Za 3  

Zo  4  

Ma  5 Pinkstermaandag - Vrijaf 

Di  6 Schoolreis kleuters  

Woe  7 
Schoolreis peuters  
Kidstennis L1 & L2 – namiddag  

Do 8  

Vrij 9  

Za 10  

Zo  11 Vaderdag ! 

Ma  12  

Di  13 
Sportdag L3 & L4 
Personeelsvergadering – Geen studie – Wel opvang 

Woe  14 Bezoek aan de brandweer L4B 

Do 15 Bezoek aan de brandweer L4A 

Vrij 16 
Bezoek aan de brandweer L4C 
Uitwisseling K3 – L1  

Za 17  

Zo  18  

Ma  19  

Di  20 
Dag van de schoonmaak 
Oudercontacten kleuterschool  

Woe  21  

Do 22 
Dankvoormiddag schilouders 

Oudercontacten kleuterschool 

Vrij 23 
Schoolreis lagere school 
Sportdag kleuterschool  

Za 24  

Zo  25  

Ma  26 Receptie kinderparlement  

Di  27 
Oriëntatiesportdag L5 -  De Ster  
Rapport 6 
Oudercontacten lagere school 

Woe  28 Afscheidsavond L6  

Do 29 Oudercontacten lagere school 

Vrij  30 
Eucharistieviering  
11 uur: Aftellen naar einde schooljaar! Alle ouders, grootouders welkom! Namiddag vrij!!  

                


