
[DIRECTEUR]

[AGENDA]

    
2 februari 
5 februari 
14 februari
17 februari

20 februari - 24 februari

 
Gedichtendag

Infomoment kleuterhuis
Bonte Valentijn

Forum + Bonte bar 
Krokusvakantie

Januari is voorbijgevlogen
het werd klimatologisch een zeer sombere maand 

met veel regen en weinig zonlicht 
dit hebben jullie wellicht allemaal gevoeld

maar de kortste, sombere maand is voorbij 😊
 

we kijken op onze bonte specht reeds uit naar het
mooiste seizoen van het jaar, de lente

stilletjes aan zal onze bonte specht zich terug
ontpoppen tot een groene oase

maar gelukkig schijnen onze spechtjes elk seizoen van
het jaar.

 
#altegoare@debontespecht

 



[BONTE OUDERS]



[Nieuwe eendjes]

Na de kerstvakantie
mochten we ook weer

nieuwe eendjes
verwelkomen.

Elia D.



[Sportweek]

Er werd een volledige week
heel intensief gesport.



[Stemolympiade]

[TOK TOK TOK IN HET KIPPENHOK]

We namen met de pandaklas deel aan de
Vlaamse junior stemolympiade. Deze

wedstrijd ging online door. Iedere leerling
kreeg een unieke code om in te loggen en
konden zo alle vragen beantwoorden. Er

waren heel wat vragen rond techniek. Aan
de hand van de vragen konden de

leerlingen zelf hun technologisch talent
gaan ontdekken.

Een dikke proficiat aan alle deelnemers
met als grote winnaar Ayron.

Tijdens deze koude,
donkere dagen blijven we
het dragen van een
fluohesje sterk aanraden!

[HELM OP FLUO TOP]



[MOOIMAKERS]

Ssttt…we moeten muisstil zijn…de vosjes tellen de
vogels op het schooldomein.

[VOGELS TELLEN]

Vorige week zagen de
eendjes dat er veel
afval lag op de parking
van de ouders. Het
eerste kleuter trok er
samen met juf Aicha op
uit om al dit afval op te
ruimen. Goed bezig!



Met de pandaklas zochten wij een
manier om extra steun te krijgen

voor onze tweedaagse met
Zoom@Regio. Hiervoor gingen we

brainstormen, op onderzoek, ... 
Zo kwamen we uit op het verkopen

van spaghettisaus. 
We sloegen de handen in elkaar en

gingen op bezoek naar de Albert
Heijn, berekenden we verschillende

prijzen ...

[VERKOOP SPAGHETTISAUS]



[TONEEL]

Op donderdag 26 januari trokken de Eendjes naar De Spil. Ze mochten er
genieten van de voorstelling 'Sneeuw' en genieten was het hoor! De

kleuters werden betoverd en verwonderd door het prachtige samenspel
met de vele magische momenten. Ook de interacties tussen de

toneelspelers en het ijverige publiek was heel fijn. De kinderen werden
doorheen het verhaal steeds meer betrokken te helpen het decor om te

toveren in een magisch wit landschap.



[Workshop gezonde brooddoos]

De omgekeerde voedingsdriehoek
kent geen geheimen meer voor de

Sa(a)rdientjesklas! 
Ze kunnen nu ook helemaal zelf een
gezonde brooddoos samenstellen.

 

Is het een vliegtuig, is het een vogel ???
 

Het laatste weekend van januari is het
weer het moment om vogels te tellen.

Ook de Sa(a)rdientjes gingen deze week
met een kijkwijzer aan de slag in het bos.

We kwamen tot de constatatie dat de
eksters heel graag vertoeven op ons

schooldomein! 
 

[Vogeltelweekend]



[Parkeerplaats leerkrachten]

Wij zouden jullie graag nog
eventjes extra inlichten rond het

parkeren aan onze school. De
parking aan de speelplaats is

enkel voor de leerkrachten, niet
voor de ouders.

Jullie kunnen gerust parkeren
op de parking vooraan (bij de

straat) of aan de straat. Gelieve
hiermee rekening te houden.

[kleuter: bakjestijd]

parking ouders

parking leerkrachten



[Letterfeest]

De vlindertjes leerden
alle letters lezen en

kunnen ze ook
allemaal schrijven!
Dat verdiende een

groot feest! De
vlindertjes gingen op

zoek naar het
mysterie van de

verdwenen letters,
namen hun diploma in
ontvangst en dansten

er op los!

[Dag van de directeur]
deksel op het potje van de

school
past perfect

bestand tegen druk
bereid wat stoom af te

laten
zorgt dat de warmte

binnen blijft
beschut demengeling van

mensen
en smaken

de directeur
doet de schooldag open
doet de schooldag dicht

dekseltje af
voor de directeur

(Eva De Clerck)



[Kikkertjes]

Schilderen voor het dierenasiel. 
De kikkertjes halen hun tekentalent
boven en schilderen met veel liefde

de mooiste hondjes en katjes.
De kleuters vinden het heel jammer

dat de dieren in een kooi moeten
zitten en daarom maken ze voor hen
een schilderij om hun kooi wat op te

fleuren.



[De vlinders & de vosjes]

De vlinders en vosjes
houden van honden en
poezen. Ze appreciëren het
werk van de mensen in het
dierenasiel. Daarom bakten
ze koekjes voor de dieren
en maakten mooie
tekeningen om het asiel op
té vrolijken.



[Dierenasiel op bezoek]

Het dierenasiel kwam
langs om hun cheque van

1000 euro te innen. 
We zongen daarbij ook ons

lied, 
gaven tekeningen 

en zelfgebakken
hondenkoekjes.

 



[Week van de poëzie]



[Gadgets]



[volg onze klassen]
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