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14 december

digitaal 
oudercontact 

L4  L6

18 december

kerstontbijt 
in de klas

21 december 
 3 januari

kerstvakantie

Onze wensen Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 3/12: Sint & piet komen op bezoek

• 7  11/12: digitaal oudercontact

kleuters + L1 – L2 – L3

• 10/12: geheime voorlezer

• 18/12: kerstontbijt in de klas

• 21/12  3/1: geen school

LAGER:

• 3/12: peertutoring L1 – L4

• 7/12: start van de grote toetsen in

L4 – L5 – L6

• 14/12: digitaal oudercontact 

L4 - L5 - L6

2020 blijft een heel bijzonder jaar …
Corona had het anders voor elkaar. 

Ook de feestdagen worden best apart,
niet fysiek samen, wel in elkaars hart.

Laat ons deze moeilijke periode gezond doorstaan
en dan kunnen we er in 2021 volop tegenaan.

Het wonderteam wenst jou alvast 
een gezellig eindejaar en een gezond 2021.

Sint & piet komen op bezoek

Op donderdag 3 december verwelkomen wij naar 
jaarlijkse gewoonte onze goede Sint en zijn pieten. 

Dit jaar zal het een klein beetje anders verlopen daar wij 
het feest volgens de opgelegde coronamaatregelen 
organiseren. Dit betekent dat elke klasgroep apart bij de 
Sint gaat. We zorgen voor voldoende ventilatie in de 
speelzaal en de 1,5 m afstand tussen de kinderen en 
Sinterklaas wordt bewaard: Sinterklaas gebruikt daarvoor 
zijn staf als meter. Hierdoor is het enkel een groepsfoto 
met Sint en Piet op de achtergrond.

Daar de pieten de cadeautjes al komen brengen in de loop 
van de nacht, zullen de juffen de cadeautjes overhandigen 
aan de kinderen. SPANNEND …

3 december

Sint & piet 
komen op 
bezoek

7  11 
december
digitaal 

oudercontact
KO + L1  L3

Wist je dat …

deze wonderwijzertjes een 
digitale boekenbeurs organiseren 
van 1 tot 13 december?

Bestel snel jouw boekjes op 
www.boekhandelpardoes.be.

BELANGRIJK: 
vul als opmerking: 
BSGO De Wonderwijzer –
Meerbeke in.
Zo bezorg je onze 
wonderwijzertjes een kortingsbon
van 20% op de volledige aankoop.

Hiermee kunnen wij nieuwe boeken 
kopen voor onze lezers .

Het ideale eindejaarsgeschenk 
voor u & voor onze lezertjes. 

U leest toch ook mee?

http://www.boekhandelpardoes.be/


Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Nieuws uit de klas

Klein wit visje, waar is mama?
( Naar het prachtige kleuterboekje ‘ klein wit visje’ )

Onze jongste kapoenen werden de voorbije week 
ondergedompeld in de onderwaterwereld van de kleuren.
Samen met het kleine witte visje gingen zij op zoek naar 
zijn mama.
In de grote zwarte zee kwamen zij allerlei dieren tegen, 
in wondermooie kleuren. Een rode krab, een gele slak, 
een blauwe walvis, een groene schildpad,… maar geen van 
hen was de mama van ons verdrietige visje.

Gelukkig gaven de sloebertjes niet op en vonden ze uiteindelijk 
de mama van het kleine visje. Een prachtige grote witte vis met 
een regenboog van kleuren op haar rug.

Doorheen deze zoektocht experimenteerden we met kleuren op 
allerlei leuke en gekke manieren en leerden de kleuters welke 
kleurtjes er zijn.
Tellen, zingen en schilderen, experimenteren, maar vooral 
lachen en plezier maken!

Een kleine opsomming van onze dagelijkse bezigheden in de 
instapklas- jongste vriendjes van K1

In L1b was het wo-thema: ‘Beestenboel’

We hebben elkaars huisdieren leren kennen. 
Maar gingen ook op zoek naar dieren die uit een ei komen: krokodil, kikker, vlinder, vogel,.. 
maar natuurlijk ook een kip.

We hebben enkele leuke proefjes gedaan met rauwe en gekookte eitjes. 

… een gekookt ei niet door de flessenhals van een 
glazen fles valt. Maar… als je een paar brandende lucifers in de 
fles legt …  glijdt het ei er wel in!

Met de eitjes die we nog in de klas hebben, maken we deze 
week iets lekkers klaar. 

Smullen maar!


