
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                 maart 2020

13 maart

pyjamadag

20 maart

wereldwater-
dag

21 maart

Dag van de 
diversiteit

31 maart

oudercontact

31 maart

boekenverkoop 
Pardoes

Actie voor Axl Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 13/3: pyjamadag

• 20/3: wereldwaterdag

K3 – L1: integratie

• 21/3: dag van de diversiteit 

• 31/3: oudercontact + boekenverkoop

Pardoes

KLEUTERS:

• 10/3: K3: zwemmen

• 11/3: kleutercontact

• 18/3: K1A + K2A gaat voorlezen bij

Tati

• 24/3: K3: zwemmen

• 30/3: K1B + K2B: Direboe

LAGER:

• 10/3: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

L4 - L5 – L6: leerlingenraad

• 11/3: L3 – L4 – L5 – L6: schaatsen

in de namiddag + eigen vervoer

• 12/3: L2 – L5: peertutoring

L3 naar de bibliotheek

• 13/3: L6 gaat voorlezen bij 

Schanulleke

• 17/3: L6: infoavond om 19u30 in de 

middenschool te Ninove 

• 24/3: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

• 25/3: L5 – L6: netbal (namiddag)

• 26/3: L1 – L4: peertutoring

L2: kids on ice

Op 17 februari liepen onze wonderwijzertjes & het 
team om Axl (een oud-leerling) te steunen. 

Deze actie bracht maar liefst € 2 431,50 op.
Hartelijk dank aan alle sponsors!!!

Volg je graag de andere acties? 
Surf naar https://www.facebook.com/actievooraxl/

Wij vierden maandag 02/03 carnaval op school. 
We trokken ons gekste pakje aan om naar school te gaan. 
We dansten met de carnavalisten om ter meest. 
Een worstenbroodje mocht niet ontbreken op het feest. 
We keerden moe maar tevreden naar huis. 
Dikke dank u wel voor de aanwezige carnavalsgroepen!

Kom jij mee snuffelen?

Wanneer? dinsdag 31 maart
van 15u15 tot 20u

Waar? In de turnzaal
Tijdstip? 15u15 – 20u

Opbrengst gaat naar onze wonderwijzertjes

https://www.facebook.com/actievooraxl/


Hou ons in het oog:
Onze vernieuwde website: www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Gezonde voeding

Eten is een aangeleerd gedrag. 
En met enkele kleine aanpassingen leer je je 
oogappel vaker te kiezen  voor een gezond 
tussendoortje. 

Zet bv. Een fruitschaal op de salontafel en verstop 
de koekjestrommel wat verder in de kast. 

Zo maak je gezonde snacks makkelijker 

beschikbaar en ongezonde juist wat  moeilijker. 

Bron: oogvoorlekkers.be

13 maart

Kom in je pyjama naar 
school. Hiermee steunen 
we de kinderen die te ziek 
zijn om naar school te gaan 
en van thuis les volgen via 
BEDNET.

http://www.bsmeerbeke.be/

