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KERSTWENSEN EN DROMEN
2e kleuterklas
Voor kerst knutselden onze kleuters een kerstengel,
in de hoop dat de wensen echt zouden uitkomen.
.
.
Raad eens?
De wensen van de kleuters kwamen ook echt uit!
Onze drie weken waren gevuld met de grootste dromen en wensen. Zo stond er taart bakken, confetti gooien,
feestjes en prinsessenballen op het programma.
Ook kwamen er ballerina"s, superhelden, voetballers... langs in onze klas. Zelfs een ritje met de pony mocht niet
ontbreken!
.

NIEUWE VRIENDEN IN ONZE KLAS
Eerste kleuterklas

Enkele weken voor de vakantie kregen we op maandag- en dinsdagnamiddag bezoek van 7 lieve sloebers. Ze
kwamen al even de sfeer opsnuiven.
De zandbak, de blokken, de auto's, de boekjes,... alles werd goedgekeurd door deze sloebers. Na lang aftellen was
het dan eindelijk zo ver.... ze de overstap maken naar de eerste kleuterklas.
Niet meer op de blauwe stippen maar op de gele gaan staan, niet meer mee met juf Marijke maar nu met juf Iza,...
toch wel wat verwarrend de eerste dagen.
Gelukkig waren er heel wat helpende handen om deze nieuwe vrienden wegwijs te maken in de eerste
kleuterklas.
Welkom Boris, Jakob, Ella, Younes, Maxim, Kevin en Anastazja
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KNUFFELDAG
Eerste leerjaar

Ter gelegenheid van de internationale knuffeldag op 21 januari tekenden de kinderen een knuffelbeer met een
warme sjaal.
Via deze weg willen zij iedereen een hart onder de riem steken in deze corona tijden..
Lieve knuffels in je bubbel van de kinderen van de eerste klas.

GEZOCHT!
Wij zoeken vrijwilligers die onze kinderen veilig
helpen oversteken. Heb je zin en tijd om dit één of
meerdere ochtenden (tussen 7.55 uur en 8.25 uur) te
doen, stuur een mailtje naar
directie.beveren-leie@ko-dewegwijzer.be.
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SINTDOORSCHUIF
Klasdoorbrekend werken kleuterklassen

Thema Sinterklaas en Zwarte Piet is een heel leuke
gelegenheid om eens met alle kleuterklassen door
elkaar te spelen en door te schuiven.

Een drukke namiddag vol plezier en avontuur. En
als kers op de taart keken we nog allemaal samen
naar een filmpje op het grote scherm.

We toverden onze klassen om tot oefenklassen voor
de vele Zwarte Pieten. Zo konden ze leren om
danspiet te worden, keken we wie er goed over het
dak kon lopen of wie nog wat extra oefening kon
gebruiken.

Een fijne namiddag dat was het zeker!

We versierden vlaggetjes om onze zaal voor het
Sintfeest te versieren en luisterden naar een verhaaltje
over Sinterklaas en slecht weer vandaag.

GROEPSWERK
Tweede leerjaar

De kinderen van het tweede leerjaar werken regelmatig samen met hun buur. Zo kunnen ze elkaar helpen
om opdrachten op te lossen en leren ze samenwerken. We proberen ook met grotere groepen samen te
werken. In groep maakten de kinderen een compositie naar het voorbeeld van de kunstenaar Keith Haring.
Tijdens het werk wisselden ze ideeën uit en beleefden ze plezier aan het samenwerken. Voor het thema licht
en donker bespraken de leerlingen in groep een schilderij. Door aandachtig te luisteren naar elkaar
ontdekten ze zelf hoe de mensen vroeger licht maakten...
SAMEN STERK !
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HET LEVEN ZOALS HET IS IN HET DERDE LEERJAAR
Geschreven door enkele leerlingen van het derde leerjaar.

TUSSENDOORTJE IN DE KLAS
In de klas mogen we soms een tussendoortje kiezen. Lucas mocht deze keer een tussendoortje kiezen.
We moesten het spelletje in de kring spelen. Het spelletje gaat als volgt: De juf wijst naar haar buik en
zegt: 'Dit is mijn voet'. Dan moet de volgende leerling naar zijn voet wijzen, maar een ander
lichaamsdeel zeggen. Zo gaat het spelletje de hele kring rond. Een gek, maar leuk spelletje! (Louis)

KNUTSELEN MET DE KLAS
We hebben met de hele klas elfjes gemaakt. We moesten in spiegelbeeld tekenen. Iedereen had iets
anders. (Marilou)

WEEKCONTRACT
Deze week kregen enkele kinderen een weekcontract. Het is super tof! We moeten alle taakjes maken.
We hebben de meeste taakjes al gemaakt. (Rune)

GROEPSWERK OVER KALENDERS
Tijdens het groepswerk moesten we veel nadenken en kalenders lezen. Daarna mochten we
een spelletje kiezen. (Marie)

WOI
Ik vond het leuk als we over de Eerste Wereldoorlog leerden en dat we filmpjes bekeken over de
loopgraven.(Lukas)

OORLOG
Ik wist niet dat iemand een koning had dood gedaan
en ik vond het een leuke les. (Alessia)
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TELLEN JULLIE OOK MEE?
Op www.vogelweekend.be kan je meer info vinden hoe je juist moet tellen. Je
kan alvast beginnen met enkele tips om je tuin vogelvriendelijk te maken.
Hoe voeder je vogels
In de winter vinden vogels minder voedsel, terwijl ze dan juist extra veel energie
nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten
verdwijnen onder de grond. Bessen zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het
moeilijk om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder
tijd om voedsel te zoeken.
10 regels voor het voeren
1. Voeder gevarieerd: beperk deegwaren en voorzie ook granen, nootjes of
appels.
2. Voorzie proper drinkwater: vervang dagelijks een soepbord met een bodempje
water.
3. Vetbollen alleen tijdens de winter, bij echt koud weer. Hang ze aan een
flexibele tak, buiten bereik van ratten en muizen.
4. Laat bladafval liggen, dat gebruiken de vogels om hun nestje mee te bouwen
5. Een dakje boven de voedertafel zorgt ervoor dat je voeder langer goed blijft.
6. Zorg dat de vogels snel dekking kunnen vinden in een doornstruik, dichte
struik of haag.
7. Leg de voederplaats niet te dicht bij het raam aan en vermijd
raamslachtoffers.
8. Breng voedsel het hele jaar door gespreid aan in je tuin en trek zo
verschillende vogelsoorten aan.
9. Denk ook aan natuurlijk voedsel: plant enkele bessenstruiken in je tuin.
10.Na de winter volgt de broedtijd: heggen en nestkasten zijn logische
broedplaatsen, maar ook een rommelig hoekje helpt.
Bron: Vogels voeren | Natuurpunt
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DO IT YOURSELF - VETBOLLEN MAKEN
Wat heb je nodig?
Frituurvet
Zaden
Vormpjes
Zó maak je het!
Smelt het frituurvet op laag vuur in een pan. Voeg daar al roerende de zaden etc. aan
toe. Giet het mengsel vervolgens in een vorm. Denk hierbij aan een melkpak, plastic
koffiebeker of bijvoorbeeld een siliconen mal om cupcakes te bakken. Steek er een
stevig touw of ijzerdraad in. Hiermee kan je het later ophangen. Laat het geheel afkoelen.
Hang op in de tuin en wacht op de vogeltjes!
TIP! Krijg je de vetbol niet goed los uit de vorm? Houd deze dan even in wat warm water,
dan komt hij zo los.
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SPORTEN EN CORONA
Ook tijdens dit schooljaar zijn er al heel wat
sportactiviteiten weggevallen. Zo wachten we
bijvoorbeeld nog steeds op de eerste woensdagnamiddag
activiteit. Dan mogen we wel gaan zwemmen, dan weer
niet , dan plots weer wel. Veel aanpassingen voor de
kinderen, maar daar laten wij ons niet door doen! Alle
leerlingen blijven elke week het beste van zichzelf geven
in onze turnlessen. Ook al moeten we iets meer afstand
houden van elkaar en moeten we frequent onze handen
ontsmetten, toch is iedereen (en de meester) heel blij dat
we onze wekelijkse sport op school nog hebben.
Hopelijk is het snel terug mooi weer, zodat we snel terug
buiten kunnen sporten. Daar hebben we veel meer plaats
om in een gezonde omgeving te sporten.
Dank u wel allemaal om toch altijd positief te blijven en zo
graag te komen sporten! Wat een toppers zijn jullie toch!

KNUFFEL-, MASSAGE- EN RELAXATIETIJD
Peuterklas

momentjes die veelvuldig aan bod komen in onze klas
peuters werken individueel bij zichzelf, maar ook met elkaar samen
het gezicht, het hoofd, handen, armen, benen en de rug zijn de lichaamsdelen die het meest aan bod komen
we werken met of zonder materiaal
Peuters hebben het nodig om tot rust te komen, om zichzelf te ontdekken en bewust te worden van hun eigen
lichaam. Door de vele indrukken en ervaringen kunnen peuters onrustig, zenuwachtig, overactief, introvert,…zijn.
Het is belangrijk dat ze met zichzelf en met anderen kunnen omgaan met vertrouwen en dat ze zich ook kwetsbaar
kunnen opstellen, zich niet hoeven te verdedigen of te bewijzen. Peuters hebben behoefte aan aandacht en
aanraking. Aanraken is een vorm van bevestiging. Het ontwikkelen van het eigen lichaamsbesef staat centraal voor
een peuter. Daarnaast leren ze ook wat positieve aanrakingen zijn. Elkaar aanraken en masseren bevordert de
verbondenheid van het kind met zichzelf en met anderen. Heel rustige muziek op de achtergrond zorgt voor de juiste
sfeer.
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DE OUDERRAAD
Een nieuw kwartaaltje, een nieuwe update van de ouderraad! We willen via deze weg onze
vrijwilligers bedanken voor hun fan-tas-tische inzet, waardoor we zelfs in Corona-tijden er toch
weer in geslaagd zijn om voor toffe activiteiten te zorgen! Om toch een kort overzicht te geven
van de puike prestaties:
We hebben gehoord dat het Sintfeest “de max” was! Waar de Sint vorig jaar een week aan
onze school verbleef, kon hij er nu zelfs niet aanwezig zijn… Gelukkig zorgde ons ouderraadteam ervoor dat Sint op tijd en stond een leuke videoboodschap bezorgde! En het
lerarenteam heeft zich zoooo goed ingezet om voor een (tijdelijke) waardige vervanger te
zorgen, we hebben er zelf ook plezier aan beleefd!
Ook onze voorleesavond kon dit jaar niet doorgaan door de geldende maatregelen… maar ook
daar vond ons team een knappe oplossing voor! We zorgden ervoor dat de kinderen, groot en
klein, een kleine “teaser” kregen van heel succesvolle verhalen. De “teasers” stonden
verspreid in Beveren-Leie en er werd een schatkaart gemaakt waar ze te vinden waren.
De komende maanden hebben we een iets rustigere planning, maar dat wil niet zeggen dat we bij
de pakken gaan blijven zitten. Houd je oren en ogen goed open, want we komen nog met leuke
initiatieven om de lockdown nog vlot door te komen met de kindjes! (En like/volg onze Facebook
pagina om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!)
Mocht je interesse hebben, jullie zijn altijd welkom om een vergadering bij te wonen en/of de
ouderraad te vervoegen! Geef gewoon een seintje op ouderraadvbsbl@gmail.com of 0491 96 58
59 (Vincent) en we zorgen voor de uitnodiging! We streven naar een leuke, diverse groep die onze
school helpt ondersteunen, ouders samenbrengt en dient als klankbord voor alle ouders en de
school zelf. Je kan met je vragen/suggesties/opmerkingen ook altijd terecht bij onze leden, die
spelen die informatie met plezier door!
Hou jullie gezond en vele groeten,
Ouderraad VBSBL
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Weg met de winter! Verwen jezelf en je familie met viooltjes.
Breng de lente in je tuin met deze keurrijke bloemen.
AFHAALMOMENT:
ZATERDAG 6 MAART 2021
TUSSEN 10.00 UUR TOT 14.00 UUR

Kleur je mee?
KLEUR DEZE BLOEM IN GEEF ZE AF AAN DE JUF OF MEESTER VAN JE
KLAS. WIL JJE LIEVER ZELF EEN BLOEM MAKEN OF TEKENEN?
HEEL GRAAG ZELFS!
WE ZIJN AL HEEL NIEUWSGIERIG NAAR JULLIE BLOEMEN!
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