April 2022

AAN HET WOORD
Op uitstap naar het Sterrenbos
en de imker.
De vlinderklas en salamanderklas
mochten gaan luisteren naar de
leerrijke uitleg van een imker.
Daarvoor trokken we naar het
Sterrenbos. Wat leerden we veel
bij over de bijen. Na de
deskundige uitleg van de imker
zal niemand nog schrik hebben.
Alhoewel
.
We gingen ook op zoek naar
andere insecten aan de rand van
de bospaden. Takken werden
verplaatst, er werd duchtig
gewoeld in de bosgrond. De
vangst was niettemin!

NIEUW OP ONZE SCHOOL

Het eerste leerjaar naar toneel.
We gingen naar het muziektheater kijken in de spil. Kakkerlak en pissebed
namen ons mee op avontuur. Ze vertelden het verhaal van glimworm en kikker.
Kikker was namelijk opgegeten door de reiger, die dan werd opgegeten door
krokodil en zo verder. Een spannend maar leuk verhaal.

De kikkervisjes: groene vingertjes …

Kleuterhuis naar toneel.
Ons kleuterhuis op culturele uitstap naar De Spil!
Daar mochten ze genieten van een prachtige
voorstelling ‘hier & daar’ van het theatergezelschap
‘4hoog’.

’t Glazen Huis
De Sa(a)rdientjes ronden hun project rond duurzaamheid af met een bezoek
aan ’t Glazen Huis in Oostnieuwkerke.
We leerden ons oriënteren op het grote domein met een kompas, kwamen
te weten waarover hommels in een serre wonen, konden zelf komkommers
plukken en sorteren, … Kortom: een superinteressante voormiddag die
tevens ook de opstap is voor een nieuw project rond zaaien en planten.

AGENDA
14 mei

Klusdag

20 mei

Bonte bar

25 - 29 mei

Verlengd weekend

31 mei

Overgang K3 -> K1

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik op de
nieuwste nieuwigheden en de laatste kiekjes!
Bij deze nog een warme oproep om ons te steunen via
trooper.be!
Op uw online aankopen, op de honderden sites, krijgen wij een
extra bedrag om een speelhuisje aan te kopen voor de jongste
vrienden!
Bekijk ook zeker de webshop van de bonte ouders!
https://bonteouders.be/
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