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Beste le er,

Ter ijl ik dit voor oordje schrijf ijn e reeds gestart aan het laatste trimester van het
schooljaar 2021-2022. De onnige dagen en blau e luchten die e kregen tijdens de
t eede eek van de paasvakantie doen ons al een beetje dromen van de omer, ter ijl
de lente eigenlijk nog maar net is begonnen. Die blau e lucht en de gele on hebben
ons alvast veel energie gegeven. De e beide kleuren hebben ons ander ijds doen
stilstaan bij het leed en het verdriet in Oekra ne. Laten e de vrede en de liefde in on e
scholen dan ook elke dag omarmen.

Ook op school is er, nu de corona-pandemie toch al een beetje getemperd is, volop
bedrijvigheid en aait er een soort lente-energie door de kinderen en de leerkrachten.
We ijn immers een school aar in- en ontspanning dagelijks naadloos in elkaar
overvloeien. De vele activiteiten aar u in de e schoolkrant uitgebreid getuige van bent
via oord en beeld, brengen elke dag opnieu  een lenteboost in on e school.

Langs de e eg il ik eker nogmaals de ouderraad en alle ouders danken voor de fijne,
dagelijkse samen erking. Het doet deugd om te mogen ervaren dat de school ordt
meegedragen door oveel ge ngageerde mensen die op een positieve, constructieve
manier mee school illen maken. k ben er dan ook van overtuigd dat in de e positieve
energie van kinderen, leerkrachten en ouders ons schooltje  een plaats blijft aar
iedereen graag vertoeft.

W d  a
d  d c
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Beste le ers,

Wij illen jullie van harte bedanken voor het massaal aankopen van on e
valentijnsbo en. Ook de vele positieve reacties die e hierop kregen, ver armen on e
harten. Speciale dank je el aan het team binnen de ouderraad dat hiervoor instond
(Ludovic, Stephanie, Lisa en Brecht).

Ook de paashaas k am langs op de school en verstopte eitjes voor groot en klein. Het
erd een leuk festijn met veel lachende ge ichten.

Noteer alvast in jullie agenda: 4 juni staat ons giga-kidsfestival gepland. Het ordt een
fantastisch festival aar er vooral rond techniek al ge erkt orden. Raar maar aar .
Op maandag 6 juni ordt er opnieu  een afhaal- eetfestijn georganiseerd maar er al
ook mogelijkheid ijn om jullie schotels op school op te eten in are picknickstijl.

Jullie hebben vast ook gemerkt dat de kinderen opnieu  ild enthousiast ijn over het
nieu e speeltoestel in de tuin. De laatste hand erd gelegd aan de omranding en
ondertussen is het ook speelklaar gemaakt. Hou jullie dus maar vast voor heel blije,
vermoeide kindjes, vuil van het spelen maar el vol van nieu e avonturen.

Wij hopen jullie eker te ver elkomen op on e aankomende activiteiten. Spreek ons
gerust aan, ij staan jullie graag te oord.

Veel liefs,

Evelien, Lien, Sarah en Severine

W d  a
d  d aad
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Ca a a    c

Vrijdag 25 februari vierden e in ons schooltje Carnaval. De kleuters en leerlingen
mochten s morgens verkleed naar school komen. Er aren piraten, prinsessen, draken
en elfs personages uit LikeMe! Ook de leerkrachten deden mee met het verkleedfeest.

n de voormiddag liepen de
kleuters in een stoet door on e
tuin. De leerlingen van het lager
k amen kijken naar hun
fantastische outfits. De mui en
gebruikten hun elfgemaakte
mu iekinstrumenten om de
stoet te leiden.
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Om het feest af te sluiten erden de kinderen verrast door enkele speciale acts. Een
robot, een paashaas, een beer, een Lego mannetje en een ebra met krullen k amen
ingen, het as The Masked Singer! Wat hadden e een pret! 

n de namiddag toverden e de speelplaats om tot groot vrij podium. De leerlingen van
de lagere school mochten optreden. Sommige ongen een liedje, dansten of speelden
een toneeltje. Enkele leerlingen lieten elfs hun talenten ien tijdens een drumsessie of
rope skipping. Tijdens de pau e konden e genieten van heerlijke pannenkoeken die
ouders en grootouders voor ons bakten. Nogmaals bedankt voor de lekkere
pannenkoeken!
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De leerlingen konden aan hun professor be ij en dat de e keer niets ou
ontploffen. En inderdaad! Professor K. Wibus kon trots ijn op haar
leerlingen. De proefjes aren gelukt, de eken erden goed gestart en
iedereen genoot ervan. Vooral de reu en (dit ijn de oudste kleuters van
de school) praten nog steeds over de vele getoonde proefjes en stelden
vele vragen: Zouden die eieren nep ijn? Waar k am die colafontein
vandaan? Hoe kan het dat die 6 citroenen een kleine lamp kunnen laten
branden?

n het begin van de techniek eken hebben de kinderen uit het vijfde en
esde leerjaar allerlei proefjes gedaan. Dit deden e om iedereen er t ee
eken vol goede moed te laten invliegen! Professor K. Wibus had haar

leerlingen meegebracht, ant die moesten getest orden! Verschillende
proefjes erden getoond: kan je een klein lampje doen branden met es
citroenen, kan je ater in een omgekeerd staand glas krijgen met vuur,
hoe kan je ater doen verd ijnen met iets uit een pamper, is het mogelijk
om op ongekookte eieren te lopen, kan je marshmallo s afschieten met
een snoepschietmachine, hoe maak je een colafontein?

T c c
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Door Niene Vande alle  vijfde leerjaar

k leg even het proefje uit aaraan ik mee erkte: de
citroenbatterij. Een onder! Dit proefje is best simpel: je
laat een lampje omaar branden door es citroenen.

Mijn uitleg: elektriciteit erkt in een kringetje. Dat as
precies at er toen gebeurde. De citroenen lagen in een
kring. Ze erden goed verbonden met elektriciteitsdraden.
Op het einde hing een ledlampje, maar dat brandde in het
begin niet. Toen e koper en ink in de citroenen staken,
lukte het el. Koper geeft elektronen af en ink neemt e op.
Hierdoor ontstaat er een elektrische spanning. Dat gebeurt
niet in de lucht, maar in een uur. En dat it in een citroen.
Let el op dat je het ink altijd met het koper verbindt. Zo

erkt het dus. Veel succes als je het elf probeert!
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I  d !

n de peuter- en 1e kleuterklas van juf Karen erd er tijdens het project rond
techniek ontdekt hoe bereidingen gemaakt orden van verschillende ingredi nten.

We ontbeten in de klas in ons restaurant . Sommige kleuters namen de bestellingen op:
Wil je een eitje of een pannenkoek?  en andere kleuters k amen rond om de borden uit
te delen. We maakten kennis met verschillende soorten fruit. We gebruikten on e
intuigen en bekeken alle fruitsoorten. We konden ook proeven. We maakten met het

fruit een heerlijke fruitsalade en een bananencake. De kleuters konden fruit snijden,
appelsienen persen, deeg roeren,
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Tijdens de 2e eek maakten e kennis met
verschillende soorten groenten: broccoli,

ortels, paprika, butternut, aubergine,
Samen met de kleuters gingen e aan het
brainstormen: Wat is ons lievelingseten? Wat
kunnen e maken met de verschillende
soorten groenten? Er erd geko en voor
broccolisoep, spaghettisaus en
pompoentaart.

Er erden ortels geschild, groenten in stukjes gesneden, gehakt gebakken, bloem
ge eefd, deeg geroerd,

En dan erd ons restaurant

in de klas terug geopend.

 

 We genoten enorm van het

samen koken en opeten! 
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n de tweede kleuterklas gingen e aan de slag met magnetisme. Wat ijn magneten
nu precies? Waar blijven e aan hangen? Wat is magnetisch en at niet? Hoe kunnen e
elf iets magnetisch maken? 

Allemaal leuke uitdagingen en ontdekkingen aar e samen mee aan de slag gingen 😊.  
Wat as dat leuk! 

Aan ieder tafeltje, in ieder hoekje, aren er spullen rond magneten te vinden.
Nieu sgierig naar enkele leuke kiekjes? 

Kijk maar even mee 😊

Techniek-groetjes
De juffen en de vriendjes van de t eede kleuterklas

Ma
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Hoe kunnen e ind voelen, horen en ien?
Hoe kunnen e elf ind maken in de klas?
s er ook ind in de klas?
Hoe hard aait de ind?
Kunnen e elf iets knutselen om de ind te laten erken?

Op maandag 7 maart stelde professor K. Wibus met ijn proefkonijnen enkele proefjes
voor. Nadien erd aan elke klas een uitdaging voorgesteld ivm techniek. 

Voor de reu en van de derde kleuterklas erden de volgende problemen aangekaart:

Ook de eerste be egingen van het thema lied Raar maar aar  erden aangebracht.

Mijn doel as de dagdagelijkse ervaringen met ind verrijken. Zo komen de kinderen tot
intenser ervaren, spelen, gerichter observeren, vragen stellen, ontdekkingen doen en
ver oorden. Natuurlijk kan je ontdek-kansen rond ind over het hele jaar spreiden.

n de klas erden e al snel ondergedompeld met als doe-activiteit: elf ind maken. Dit
probeerden e met het eigen lichaam alsook met hulpinstrumenten, papier, fietspomp,
haardroger...

 I  d  d  d
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De aterbak met drijven en inken
De elektrodo en met het maken
van een verbinding die een

indschroef kon laten draaien.
De bou hoek met het in elkaar
steken van een knikkerbaan.
Constructies maken met
tand ielen.

We knutselden een indtoeter, een
aaier en een ind ak.

We gingen ook samen naar buiten om
de ind te voelen, te horen en te ien.
We gebruikten indmolentjes,
eepbellen bla ers, doeken. De
indrichting erd besproken.

n de klas erden ook nog andere
techniek hoeken aangeboden oals : 

We speelden ook buiten een angspel van de molen. n de klas erd er gedanst met
linten. Ook in ons volgend thema maken e nog een paasmobiel om de lentesfeer in de
klas te brengen. Ook in de kring erd er gesproken over ind als energiebron.

Er kunnen nog indmolentjes en ind ij ers gemaakt orden alsook andere boeiende
ontdekkingen die iedereen nog kan beleven. Kortom, techniek is altijd en overal
aan e ig, een jaar vol energie.

Als afsluiter konden de ouders de
erkjes en de schooldans komen

be onderen op de techniek-namiddag.
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Op donderdag 10 maart stapten de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar
met hun picknick in de rug ak op de bus richting Gent. Alleen maar vrolijke ge ichten.
Het as al lang geleden dat e er nog eens samen met de bus op uit mochten!

Tijdens de project eken techniek verdiepten e ons met de kinderen in
te tieltechnieken. En als je de geschiedenis van die technieken il leren kennen, dan
moet je in het ndustriemuseum ijn. Met grote en kleine verhalen ordt de evolutie van
het even tot leven ge ekt. We namen met een gids een kijkje in het museum. We
stonden versteld van de vele, oude machines die toch nog erkten.

Naa   I d   G
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Met Rud  Rups en ijn vrienden ontdekten e in het museum verschillende
grondstoffen aaruit te tiel gemaakt en ver erkt ordt. We leerden er achteraf ook
elf een stukje stof even!

Vilten is een oeroude techniek aarbij je van ol vilt maakt. Vilt vind je in ju elen,
tassen en elfs tapijten. De kinderen maakten in dit atelier kennis met de
basisprincipes en maakten elf een eerste vilten erkje. 

We volgden t ee boeiende orkshops.

De kinderen aren dolenthousiast over hun erkjes. Fier namen e het resultaat mee
naar school. De uitstap naar het industriemuseum as niet alleen leerrijk maar ook
ont ettend ple ant. En at opvallend as: vele kinderen ontdekten die dag nieu e, nog
ongekende, eigen talenten.
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T c
d  E a e, Raf e  T ba  

 
We gingen met de bus naar Technopolis. We keken er echt naar uit.
Eindelijk aren e er. Toen keken e naar een sho . De sho  as

blijkbaar een qui  en dat as heel leuk. Er aren allemaal leuke proefjes.
 

Na de sho  mochten e e perimenteren. Er aren veel coole dingen. En
er as er ook een fiets in de lucht! We lagen op een spijkerbed, e

dachten dat het pijn ging doen maar eigenlijk voelde het el goed. Er as
ook een balans en er hing aan de ene kant een auto en aan de andere

kant hingen t ee tou en. En e trokken de auto omhoog. 

N    3d   4d  aa
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K ac
d  Sa , a  e  Wa e

 

We hebben veel en heel lekker gekookt. We hebben een smoothie

gemaakt. Daarna hebben e ook aperitiefhapjes gemaakt. Daarbij hebben

e nog raps gemaakt. Normaal ouden e pi a maken maar e hebben

spaghetti gemaakt. We maakten ook nog een lekkere koekjestaart.

En daarna hebben e nog alles opgegeten!
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O  d
d  S e , He e a e  J e

 
We begonnen met de schetsen en

e tekenden eerst de goede eg
van ons knikkerdoolhof. Dan

tekenden e doodlopende egen
en versierde e de schets.

Sommige klasgenoten aren hun
controle k ijt bij de doodlopende

egen. We moesten een start en
een einde voor ien en sommige

klasgenoten hadden een tunnel en
bochten gemaakt. Als e klaar
aren met de schets, mochten e

beginnen met de knikkerdoolhof.

U da
d  E a, Na a, Xa de  e  Saa e

 
Professor K. Wibus heeft ons een
uitdaging gegeven over de fiets.

On e uitdaging as: Als ik een heuvel of
berg op fiets, et ik dan beter

de fiets op een hoge of lage versnelling?
 

We gingen op onder oek: Versnelling 1
is het grootste tand iel, en versnelling
6 is het kleinste tand iel. Bij het 6de
tand iel (de kleinste) moet je harder
trappen dan bij het eerste tand iel.

 
Als je een berg of heuvel op fietst, et je

beter je fiets op een lage versnelling.
Want als je een heuvel of berg op fietst
verbruik je al heel veel kracht. Daarom

et je je fiets beter op een lage
versnelling. Dit as on e uitdaging over

techniek.
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K e d
doo  Lena, Ma cel en Ma hi

 
Wij maakten een knikkerdoolhof van rietjes als

kanten en wc-rolletjes als obstakels en
doodlopende wegen. De kinderen aten soms

vol met leuke idee n. We probeerden ons
knikkerdoolhof met de test knikker en de juf

gaf wat advies. edereen had een ander
knikkerdoolhof gemaakt. We mochten elkaars

knikkerdoolhof testen en vonden het
superleuk. n het begin vonden we het moeilijk

maar daarna was het super tof!

P e e a dda
doo  Helena, J le  en Sien 

 
Wist je dat rijst kan dansen? Wij
nu wel, omdat we proefjes met

juf Elke hebben gedaan. Een
mandarijn kan inken onder

schil en kan blijven drijven met
schil! Het is raar maar waar! We
mochten om de beurt enkele
proefjes doen, dat was heel

leuk. We waren die namiddag
echte professors. 
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He  e b d
Bij het maken van een memobord hebben we verschillende technieken verwerkt. Voor
het krijtbord hebben we een plankje met speciale verf geschilderd. We hebben het
daarna met spijkers vastgemaakt op het grote bord. We hebben voor het prikbord
verschillende kurken in 2 gesneden en die in een speciale vorm gelijmd. Om het krijtje
vast te maken boorden we een gaatje om daarin een haakje te draaien. We knoopten
een touwtje vast aan het haakje en het krijtje. We hebben nog een gaatje geboord om
het doosje met prikkertjes vast te schroeven. We hebben dus veel nieuwe technieken
geleerd: schilderen, knopen, boren, hameren, lijmen, snijden, schroeven en op het einde
alles oppimpen . Dit was dus een goede proef om de techniekweken mee te starten! Het
was superleuk om te doen! k vond het ook super creatief! Je kon er je creativiteit in
steken want je kon kie en hoe je het maakte!

Door Jolana Schwab  esde leerjaar

Be e e e  
e  5de e  6de ee aa
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De d e-da
Hallo allemaal! Dit is hoe ik de doe-dag heb beleefd.
Op 10 maart was de doe-dag. We gingen met de fiets naar het VT  in Dein e. Sommigen
moesten daarna te voet naar andere middelbare scholen. k bleef in het VT  en ik koos
hout. k vond het heel leuk! k heb een houten raceauto gemaakt die rijdt. Dan bleef ik
eten in het VT . Het waren frietjes met vol-au-vent en appelmoes. Ze waren heel lekker!
n de namiddag heb ik wetenschappen in het Sint-Hendrikscollege gevolgd. k heb
allemaal proefjes gedaan en op het laatste stond de tafel een stukje in brand, maar alles
is goed gekomen! Dan fietsten we terug naar school. 

Mijn mening: ik vond houtbewerking het leukst maar wetenschappen was ook leuk om
veel bij te leren. Het eten was superlekker!

Door Senne Berge   esde leerjaar
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De b e
De robotvlieg die we maakten in de klas, werkt op elektriciteit. Zijn ogen branden, ijn
poten trillen en ijn achterwerk draait. Maar ijn vleugels ijn net niet sterk genoeg om
weg te vliegen. Alles draait om nauwkeurigheid en prutsen om de robotvlieg te doen
werken. Je hebt verschillende technieken nodig oals solderen, boren, timmeren en
lijmen. Solderen doe je met een soldeerbout, boren met een boormachine, timmeren
met een hamer en lijmen met een lijmpistool. Je hebt ook nog verschillende tangen
nodig. Om te beginnen, knip je het kroonsteentje door op de juiste afstand. Dan vouw je
de poten op de juiste manier met behulp van de rondbektang, lijm e dan vast op het
kroonsteentje. Maak dan het hoofd op de juiste manier. Kleef de batterijhouder vast aan
het kroonsteentje van de poten. Daarna kleef je de motor op de batterijhouder. Dan
neem je het houten schijfje en boor je op 9 millimeter van de kant. Je prikt het houten
schijfje met een beetje lijm erop vast. Laat dat goed drogen! Nadat het voldoende
gedroogd is, org je dat je het schijfje kunt ronddraaien. Daarna hang je het hoofd erop.
Strip dan de draadjes met de striptang. Doe een beetje soldeertin op de draadjes van
de oogjes. Ten slotte verbind je de geleiders op de juiste manier. Stop batterijen in de
houder en steek een stukje ij er tussen de grijparmen. Je kunt nog vleugels maken met
chenilledraad en een deel van een tafelloper.

Door Senne Desmet  esde leerjaar
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J  F eda   e e ...

Da e e  
 a e a e e ! 
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V: Welk vak vond je het leukst op school?
A: Turnlessen
 
V: Wat doe je graag in je vrije tijd?
A: Le en en lopen. k heb 20 jaar basketbal gespeeld, maar sinds ik kinderen heb niet
meer.
 
V: Heb je kinderen en hoe heten e?
A: Mat  7 jaar, en a 4 jaar
 
V: Waarom heb je dit beroep geko en?
A: k vind het leuk om kinderen te helpen en iets aan te leren, e een goed gevoel te
geven omdat e beter worden in iets. 
 
V: Lees je graag voor?
A: Ja, want ik lees elf ook graag.
 
V: Heb je een broer of us?
A: k heb 2 broers: David en Willem, en 1 us: Delfien
 
V: Wat is je grootste droom?
A: Gelukkig en ge ond ijn.
 
V: Waar woon je?
A: n Vinkt.
 
V: Wat eet je graag?
A: Pasta (spaghetti, lasagne, pasta met vis, )
 
V: Heb je huisdieren?
A: Neen, maar mijn us heeft een grote hond en die komt soms op be oek.
 
V: Wat is je lievelingsland?
A: k ga graag naar het uiden van Frankrijk, daar is het lekker warm. 
 
V: Wat is je lievelingsdier?
A: Een orka, ik ou dat graag eens in het echt ien. 

O de  de c  
I e e  e   A e e

( c d a ): a e e  d  de
ee e  a  e  de de ee aa
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Dankje elDankje elDankje el
aan alle helpers op
aan alle helpers op
aan alle helpers op

on e t inkl sdagon e t inkl sdagon e t inkl sdag
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W  e da ...

... de kinderen op 11 maar  in p jama naar school k amen om met 'n
allen kinderen die langdurig niet naar school kunnen te steunen en hen een
hart onder de riem te steken? P jamadag is een initiatief van Bednet. De e
organisatie orgt ervoor dat chronisch ieke kinderen de lessen van hun klas
via de computer kunnen blijven volgen.

... we 4 nie e pe er jes mochten verwelkomen op on e school? Sinds de
kerstvakantie kwamen Dr , Kasper, Alixe en Lara erbij in de kikkerklas. Welkom
aan de e nieuwe kindjes op on e school!

... jullie samen maar liefst 250 on bij manden voor volwassenen en 81
ontbijtmanden voor kids kochten? Een warme dankjewel voor jullie steun!

... ook on e appel erkoop opnieuw een groot succes was? Er werd maar liefst
342 kg appels verkocht. Ook hiervoor opnieuw een grote dankjewel!

... het 1ste en 2de leerjaar op droomklas ging van 30 maart tot 1 april?

... we onlangs een oproep deden om een naam te bedenken voor on e
nie e bank? En wist je dat je de nieuwe naam op de volgende pagina van dit
krantje kan vinden?

W  e da e
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We dede  a  eee   ee  aa  e
bede e   ee e ba .

We    e

e e de  da  e ba

de e aa  ee ... Ve ee - e- e e
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30 aa  2022  1 a il 2022

Ysabea : Het eten is lekker! k speel in het bos en dit is leuk. k slaap in een stapelbed
naast Ad le.

Am lie: k mag de afwas doen. k slaap naast Sarah. Er ijn twee douches. Er is een
grote trap langs buiten. We spelen spelletjes in het bos. Dat is leuk!

S an: k mag de afwas doen en de tafel dekken. k vind de droomklas leuk. De juffen ijn
lief.

Linn: n het bos is het leuk. De droomklas is ple ant. Jammer dat Erisa, Asia, Noah en
Nolan er niet bij ijn. k was eerst een beetje bang in bed omdat het niet muisstil was.
Daarna was het ple ant.

Remi: k speel graag in het bos. k mis mama en papa heel erg. 

Rosalie: Het bed is acht. We slapen in een toren. Het brood is lekker. We eten soms
snoepjes. Jammer dat Nolan naar huis is. We maken armbandjes en spelen een spel in
het bos. k viel n keer in een grote plas en was helemaal nat
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R ne: We slapen in een grote kamer in een toren. We
moeten op een grote trap stappen. We spelen veel in het
bos.

Ad le: n het bos maken we een kamp. Het gebouw van
de droomklas is groot. Wij slapen in de toren. De
kinderen ijn leuk en braaf.

Lo ie: Het bos is mooi. De bomen ijn hoog. Nolan is
naar huis.

Vin : De soep is altijd warm. Het bos is leuk. Mijn
slaapkamer is heel mooi. Nolan is naar huis toen we
gingen slapen. k slaap naast Lina.

Ma s: Erisa is niet mee. De soep is heet. Het bos is leuk.
De hele droomklas is leuk! De badkamer is mooi en alles
is mooi. k slaap heel goed.

Cr s al: k voetbal hier graag. De bomen ijn mooi. De
droomklas is ple ant. Juf Mieke, juf Eleonora en Gu  ijn
lief. k slaap hier goed.

Zeppe: Het bos is mooi. Mijn bed is acht. De droomklas
is ple ant! 

Elias: We slapen met de klas in de toren. We spelen
soms bosspel. On e slaapkamer is groot. We spelen
voetbal na het eten. 

Nikodem: n het bos maak ik helemaal alleen een kamp!
We eten soms een snoepje. Op droomklas voetballen we
ook.

J les: Met de hele klas slapen we goed. Het eten is
lekker. We eten s morgens lekkere cornflakes. Het is een
leuke reis. Nolan is naar huis omdat ijn mama iek is. 
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Sarah: Mijn bed is acht. k heb het soms te warm in mijn slaap ak maar ik slaap hier
goed. Na het eten doen we samen de afwas. We spelen veel spelletjes in het bos. Dat is
fijn! Het is wel jammer dat Asia, Erisa, Noah en Nolan er niet bij ijn. Het was allemaal o
leuk!

Ma his: De toren is heel ge ellig. We slapen in een grote slaapkamer. Juf Mieke leest na
de douche voor uit een boek. Eerst was ik een beetje bang om te slapen, ik miste mijn
mama en papa. Daarna ben ik niet meer bang! k slaap naast Sarah. We spelen een
bosspel Stratego. De mandarijnen tijdens de boswandeling ijn heel lekker, ook de
snoepjes! k help graag bij de afwas in de grote eet aal. Dank juffen en Gu  voor de
leuke droomklas!

Lina: k maak een heel mooi kamp in het bos met Vin , Jules en Chr stal. De bedden ijn
acht. k slaap naast Vin . Nolan ou ook naast mij slapen maar hij is naar huis. k vind

het spijtig dat Asia, Noah, Nolan en Erisa hier niet ijn. k heb een nieuw vriendinnetje,
Am lie. Super leuk! Het eten is altijd lekker, boterhammen in de ochtend. Droomklas is
o leuk dat ik nog een droomklas wil. 
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Het werd een heerlijke Droomklas in Merkenveld! Met de hele groep genoten we
van het samen eten, afwassen, wandelen, knutselen, spelen, ingen, dansen,
le en, babbelen, slapen,  We ijn de kinderen heel dankbaar voor hun fijne

aanwe igheid drie dagen lang. Dank aan de ouders voor het vertrouwen. 
 

De e Droomklas vergeten we nooit.
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Sa e e da e

Eerste Communie
Kids Festival
afhaal eetfestijn

21 mei '22
4 juni '22
6 juni '22

 
Voor het kidsfestival dat begin juni doorgaat, is

het team volop op oek naar heel wat gro e
pe flessen en heel wat plas ic dopjes.

 
Willen jullie de e a.u.b. oveel mogelijk

ver amelen en meebrengen naar school? De e
stockeren we dan voorlopig in de vroegere
containerklas. Alvast dank voor jullie hulp! 

HERINNERING
 

O e  a  e
K d e  ea
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