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15 & 29 januari

zwemmen

27 januari

Pedagogische 
studiedag 

=
GEEN school

28 januari

Gedichtendag

Wonderwijs bedankt Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 6  20/1: project gezondheid

• 27/1: GEEN school

KLEUTERS:

• 15/1: K3: zwemmen

LAGER:

• 4  6/1: L1-L2: GWP wordt 

helaas geannuleerd

• 12/1: L4-L5-L6: meester op de fiets

L1: naar de bib

• 14/1: L1-L4: peertutoring

• 15/1: L2-L3-L4: zwemmen

• 19/1: leerlingenraad

• 25/1: L3-L6: peertutoring

• 28/1: L2-L5: peertutoring

Dikke dank u wel 
aan het oudercomité 
voor het aankopen van deze 
fantastische picknicktafels 
voor onze buitenklas.

Ze werden alvast getest &
goedgekeurd door deze 
kleutertjes. . 

6 – 20 januari

Project 
gezondheid

12 januari

Meester 
op de fiets

Wist je dat …

… we het eetfestijn helaas niet fysiek kunnen laten doorgaan.

Maar uiteraard hebben wij al een ander idee in petto. 
Vanaf morgen 8/1 kunnen jullie een 
‘croque in a box’-pakket bestellen.
Wij zorgen voor alles. 
Het enige dat je zelf moet doen, 
is je bestelling afhalen op 5/2
en je croque bakken. 

Meer info volgt uiteraard via 
uw kind en op onze website.

VERKOOP boeken

Bedankt aan iedereen die één of meerdere boekjes bestelde via 
onze digitale boekenbeurs.

Het leverde onze school alvast een mooie boekenbon op om nog 
meer boekjes aan te kopen voor onze wonderwijze lezertjes.



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Nieuws uit de klas

Tijdens de laatste weken van het jaar werd het heel donker in de K1.  
We sorteerden het kerstmateriaal voor de kerstboom en mochten allerlei 
lampjes meebrengen om licht en sfeer te brengen. 

We vergeleken de lengte van kerstslingers en leerden de 
begrippen lang(ste)/kort(ste), even lang, langer/korter dan. 
We leerden slingers seriëren van kort naar lang en omgekeerd.

We rolden balletjes uit plasticine 
om een kerstboom te versieren. 
Experimenteren met zaklampen vonden we super: 
we leerden lampjes aan-en uitdoen en schaduwen 
maken met onze handen en klein materiaal.

We knutselden ook een mooie Kerstkrans voor onze mama en papa.

❗Opgelet ... opgelet ... ❗
Voor je het dessert tijdens de feesten op tafel zet.

We ontdekten in L3 wanneer je het grootste stuk kan eten, 
deze lesjes zullen ze niet gauw vergeten.

Hoe kan je een klein dessert vermijden? 
Door het geheel in zo weinig mogelijk gelijke stukken te snijden. 
Want wij ontdekten het meteen bij elk geheel.
... hoe meer gelijke stukken = hoe kleiner elk deel! 

En zo heeft feesten in eigen bubbel toch nog een voordeel.


