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9 februari

dikke truiendag

11 februari

geheime 
voorlezer

15  21 februari

vakantie

Ons croquefestijn: croque in a box

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 5/2: afhalen croques

• 8/2: PK-K1-K2: verkeerspark

fiets meebrengen

• 9/2: dikke truiendag

• 11/2: geheime voorlezer

• 12/2: K3: verkeerspark

fiets meebrengen

• 15  21/2: vakantie

• 22/2: carnaval in eigen klasbubbel

KLEUTERS:

• 12/2: K3: zwemmen

• 1/2: het oudercomité trakteert 

elk kind op een pannenkoek

LAGER:

• 2/2: L1 naar de bib

het oudercomité trakteert 

elk kind op een pannenkoek

• 9/2: L1-L2-L3: verkeerspark

fiets meebrengen

• 11/2: L4-L5-L6: verkeerspark 

fiets meebrengen

• 12/2: L2-L3-L4: zwemmen

Hartelijk bedankt voor jullie massale steun! 
We mogen heel wat ‘croques in a box’ klaarzetten. 
Deze kan je afhalen op 5 februari. 

Vergeet je afhaalmoment niet te kiezen.
Kies hier een afhaalplaats, klik erop en kies een tijdstip:
keukendeur 1 keukendeur 2
dubbele keukendeur 3 hoofdingang 4

Laat het jullie smaken!

5 februari

afhalen van je 
bestelling
croques

8  12 februari

verkeerspark
op school

Wist je dat …

… deze 3 wonderwijzertjes super veel croques hebben verkocht!
Zij werden beloond met een bonnetje en kunnen gaan shoppen .

Eerste prijs: Jorn Malfroy uit de peuterklas
Tweede prijs: Yenten Meersman uit het 4de leerjaar
Derde prijs: Nyo Stevens uit het 3de leerjaar samen met zijn zus 

Lani Stevens uit het 5de leerjaar

https://doodle.com/poll/fz2yw9m47pri34w5?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ya3ha3z9kczryd38?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/y65688esx923ysxq?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/bs4tnvtqrqtc9bpe?utm_source=poll&utm_medium=link


Nieuws uit de klas

Dikketruiendag bestaat dit jaar 10 jaar en dat mag 
gevierd worden! Op dikketruiendag worden de dikke 
truien uit de kast gehaald, zodat de thermostaat een 
graadje lager kan. 

Dikketruiendag is een jaarlijkse campagne om 
aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de 
klimaatverandering die gaande is. Veel mensen 
weten namelijk niet dat ze zelf al bij kunnen dragen 
door de verwarming in elk geval één graad naar 
beneden bij te stellen en ter compensatie een dikke 
trui te dragen. 

Op onze school wordt er dit jaar ook aandacht 
besteed aan dikketruiendag. Op dinsdag 09/02/2021 
komt elke leerling naar school in een dikke trui. We 
gaan onder meer de bomen op het schooldomein 
versieren. Be-Fresh Catering uit Denderleeuw zorgt 
voor een warm initiatief en zal voor gratis 
soepbedeling zorgen.

Het leerplein in L2

Elke week krijgen de leerlingen 5 opdrachten op het leerplein.
In 5 groepen gaan ze aan de slag.
Op deze manier oefenen we nieuwe leerstof, 
herhalen we leerstof en verdiepen we leerstof.
De 5 opdrachten zijn gespreid over 3 dagen.
De leerlingen werken alleen, per 2 of in groep.

Wat komt er allemaal aan bod?
Vanalles!

Er is telkens een opdracht op de chromebooks. 
We herhaalden hoofdrekenen tot 20. We oefenen de getallen 
tot 100. We bouwen met tangrammen en ruimtefiguren. 
We betalen met euro’s. We meten en verwoorden dit in meter 
en centimeter. We maken cijferoefeningen. 

En nog veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer.
Dit zijn telkens hele leuke én leerzame oefenmomenten.

Dikke truiendag Dag van de directeur

Op 29 januari was het de dag van de directeur.

Onze directeur werd door het voltallige team 
getrakteerd op een tapasschotel met passend 
zelfgeschreven gedicht en probleem van de directeur. 



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Vlaamse week tegen pesten

De Vlaamse week tegen pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het 
Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en WAT 
WAT. 
De Vlaamse week tegen pesten wordt telkens georganiseerd in de week 
voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van vrijdag 5 februari tot vrijdag 12 
februari. 
Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen... zetten 
allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen.
Via dit initiatief worden kinderen, jongeren en volwassenen overtuigd dat pesten 
niet oké is. Na het grote succes van de vorige jaren wordt iedereen ook nu 
opgeroepen om akkoord te gaan met de vier afspraken tegen pesten, en vier 
stippen (die staan voor Samen Tegen Iemand Pesten) op hun hand te zetten.

Die vier afspraken zijn:
Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Nora en Sarah van Ketnet knallen opnieuw hun lied en videoclip met bijhorende moves de 
wereld in: “Iedereen in positie? Stip it, stip it, come on and stip it!”
Ben jij akkoord met de 4 afspraken tegen pesten? 
Zet 4 stippen op je hand en verspreid ze over het hele land! 

Ook onze school neemt natuurlijk weer deel. 
Alle leerlingen ondertekenen het manipest, er wordt via allerlei activiteiten gewerkt aan de 
aangename klassfeer 😊.
Als slot van onze week dansen we allen het ‘Move tegen pesten’- liedje!


