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AGENDA   

 
 Za. 03/03/2018 : Naamopgave Vormelingen in de kerk in Ravels 17.30u – Vormelingen vertrekken vroeger 16.26u  
Week van de vrijwilliger  

 Ma. 05/03/2018 : Zwemmen voor het 1
ste

, 2
de

 en 3
de

   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! - Bezoek Mega-agent in het 6
de

 lj
 

 Di. 06/03/2018 : 3KB gaat zwemmen –– juf Leen en Brigitte op vorming 
 Woe. 07/03/2018 : Pedagogische Studiedag : VRIJAF voor alle kinderen 
 Do. 08/03/2018 : 6

de
 lj bezoekt de Wereldwinkel –  Bezoek  a/d kerk door 1

ste
 com -Auteursbezoek in het 2

de
 lj – Typles IPOC 

 Vr. 09/03/2018 : Auteursbezoek in het 5
de

 lj 

 

OP MAGDAG MAG HET EENS WAT ANDERS ZIJN ! 

 
Via www.klasse.be werd een oproep gelanceerd om van vrijdag 2/03/18 MAGDAG te maken. Scholen uitgenodigd iets 
“experimenteels” te ondernemen. Een activiteit die eens anders is dan andere activiteiten of lessen. We hadden gezegd dat 
we de school door elkaar zouden schudden. Er werd een spelmoment georganiseerd waarbij we groepen hebben 
samengesteld vanaf 2KS tot het 6de lj. Deze mixgroepen gingen in een klas aan de slag met als voornaamste doel samen te 
spelen. Waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden bij de spelletjes/activiteiten en de jonge kinderen 
samen met de oudere kinderen konden spelen: leren van elkaar dus. Het werd ongetwijfeld een bijzonder spelmoment 
voor groot en klein. 
 
 

MAANDTHEMA SOCIALE VAARDIGHEDEN 
 
Tijdens de maand maart staat “Praten met en luisteren naar elkaar” in de focus. Zowel in de kleuterschool als lagere school 
zullen ze regelmatig aandacht besteden aan dit thema. Wanneer zeg ik wat? Hoe vraag ik om mee te mogen spelen of om 
spelmateriaal te mogen gebruiken? Hoe ga ik met kritiek om? En ik denk best even na vooraleer ik zelf kritiek geef. 
 
 

WIJ KUNNEN GEBRUIKEN :… 

 
- Juf Ann (1KA) => behangpapier  
- Juf Lotte (3KA) + Juf Mia (3KB) => voorwerpen, materialen over het thema “Ruimte”. 
- ALLE kleuters van Juf Lotten + Juf Mia => een schoendoos van kinderschoenen 
 
 

3de STUDIEDAG VOOR LEERKRACHTEN 

 
Woensdag staat de 3de en laatste studiedag voor de leerkrachten op het programma. De leerkrachten lagere school volgen 
een verplichte vorming rond Interlevensbeschouwelijke Componenten. Tegelijkertijd gaan de kleuterleerkrachten aan de 
slag rond rituelen in de kleuterschool en met prentenboeken met een religieuze inslag. Deze studiedag wordt samen met 
de collega-leerkrachten van de 4 andere scholen van de scholengemeenschap gevolgd in basisschool Sint-Victor Turnhout. 
  
 

NOG ENKELE CREATIEVELINGEN GEZOCHT 
 
Op woensdag 14/03/18 organiseren we onze 2de ateliervoormiddag  voor de leerlingen van 4de, 5de en 6de lj.  Tijdens deze 
ateliervoormiddag werken vrijwilligers samen met een klein groepje kinderen en doen iets creatiefs. 
(knutselen, schilderen, timmeren, koken, handwerken,…) Wij zijn nog op zoek naar enkele creatieve mensen ( grootouders, 
tante, oom, buren, …) om een klein groepje kinderen te begeleiden.  Interesse? Meer info? Laat het ons weten. 
Dit kan via  014/ 65 56 57 of via  vbs.denegensprong@telenet.be of kom gewoon even langs op het kantoor vd school.  
 
 

http://www.klasse.be/
mailto:vbs.denegensprong@telenet.be


 

PAASBOEKEN 
 
U kunt vrijblijvend paasboeken bestellen van uitgeverij Averbode via de school.  Meer info op www.uitgeverijaverbode.be 
of u kunt een folder vragen op het kantoor.  Bestellingen mogen ingeleverd worden tot 16/3 via de leerkracht, enkel met 
contante betaling in een envelopje met vermelding van de naam + klas van uw kind.   
Alleen een paasboek kost € 6,- 
Een paasboek + een educatieve uitgave kost € 12,- 
 
 

SPAARPOTJE BROEDERLIJK DELEN ! 

Tijdens de vastenperiode loopt ook de actie Broederlijk Delen. Dit jaar staat Oeganda in de kijker.  
De Rwenzori-regio in Oeganda lijkt met zijn groene heuvels en microklimaat heel vruchtbaar. Maar schijn bedriegt. Door  
de bevolkingsgroei in Oeganda bezitten de boeren steeds kleinere stukken grond. Te klein om genoeg voedsel te kweken 
en hun gezin te voeden.  De Oegandese overheid investeert amper in kleinschalige landbouw. Bovendien zorgt  
klimaatverandering steeds meer voor slechte oogsten.  
Met een beetje hulp van velen kunnen we echt iets beteken voor deze mensen. We organiseren daarom op woensdag, 28 
maart onze “Koffie-stop” voor (groot)ouders en op vrijdag, 30 maart met de lagere school een sponsor(wandel)tocht. Later 
daar meer over. In de klassen staat ook een spaarpotje waar kinderen kleine bedragen kunnen in stoppen die ze verzameld 
hebben thuis. Door bijvoorbeeld zichzelf eens iets te ontzeggen bv. chips op sportclub,  zijn ze solidair met hun 
leeftijdsgenootjes in Oeganda, maar kunnen ze het uitgespaarde bedrag in het spaarpotje stoppen en zo hun steentje aan 
Broederlijk Delen bijdragen. Het spaarpotje wordt dan tijdens de paasviering geledigd en de inhoud geschonken aan 
Broederlijk Delen.  

 

QUIZPLOEGEN GEZOCHT ! 
 

Nog een paar weken, en dan is het zover... De eerste algemene Negensprongquiz. 
Er is nog plaats voor enkele ploegen. 
Aarzel niet, stel nog snel een ploegje samen van maximum 6 personen en schrijf je ploegje in op volgend emailadres: 
quizdenegensprong@hotmail.com 
Wij zorgen voor een superleuke avond. 
 
Tot zaterdag 17 maart in De Kromme !!!!! 

 

DUBBELE PUNTEN - BATTERIJEN 
 
Wij verzamelen nog steeds batterijen op onze school .  Wij ontvangen hiervoor punten van Bebat en van die punten 
kunnen wij leuk spelmateriaal bestellen.  Tot 16/3/2018 ontvangen we dubbele punten voor elke kg ingezamelde 
batterijen!  Sparen jullie mee ???  
 

 

http://www.uitgeverijaverbode.be/
mailto:quizdenegensprong@hotmail.com
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