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In de kijker 

Kleuterklassen 

Ons kabouterecoproject van de kleuters werd afgesloten met een groot kabouterfeest. 

Kaboutereco werd door onze kleuters geholpen bij het sorteren, afval opruimen en het 

verzorgen van de dieren.  



In de kijker 

Kleuterklassen 

Viesvuilland 

Viesvuilland was een educatieve animatie op maat van onze allerkleinsten, in een sprook-

jesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maakten de kinderen 

kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. De animatoren leerden de kleinsten in-

zien waarom het zo belangrijk is om goed voor ons milieu te zorgen. 



We willen vaak de beste zijn, we willen uitblinken of speciaal zijn. Soms gaat het om een 

persoonlijke prestatie, een verzameling of een bijzondere (lichaams)eigenschap. Bij sommi-

ge mensen is dat ongewild, anderen gaan op zoek naar het extreme. In ons laatste zonne-

straal neuzen we in Guiness Book of records naar bijzondere prestaties. We gaan verschil-

lende vouwtechnieken toepassen om onze vlieger zolang mogelijk in de lucht te houden, 

we onderzoeken een aantal prestaties,….. 

 

 

Vierde leerjaar 



In de kijker 

Zesde leerjaar 

Techniek : elektriciteit.  

Circuits zelf maken. Wat zijn geleiders en niet-geleiders? 

Welke voorwerpen werken met elektriciteit? Hoeveel watt verbruikt een toestel?  

 



Belangrijke data 

Zwemkalender 

 

14 juni 

 

 

Wanneer ?  Wat ? 

21/06 Rodenburg loopt 

24/06 Schoolreis L4 / L5 / L6 

25/06 Oudercontact 

26/06 Oudercontact 

27/06 Zwemmen Kortrijk Weide 

Jaarkalender 



We zijn op zoek naar….. 

• een waterbaan voor de peuterklas 

• tennisballen 

 

 

• enthousiaste ouders die ofwel mee lopen en/of helpen tijdens de Rodenburg loopt 

op vrijdag 21 juni. Geef gerust uw naam door aan juf Stephanie 

• Fietsende (groot)ouders om onze kinderen te begeleiden op hun fietstocht naar het 

zwembad op donderdag 27 juni. (vertrek in de voormiddag) 



Rodenburg loopt…!!!! 

Op 21 juni organiseren we opnieuw onze Rodenburg loopt. Hieronder vindt u een voor-

beeld van het trainingsschema voor de 5 km. 

Op de website kan u de andere schema’s terug vinden. 

De ouders kunnen zich vanaf maandag          

inschrijven in de inkomhal van onze school !!! 
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