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5 + 19 maart

zwemmen

12 maart

BEDNET

29 maart 
2 april

Digitaal 
oudercontact

Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 1/3: wereldcomplimentendag

start jeugdboekenmaand

• 12/3: BEDNET

• 29/3  2/4: digitaal oudercontact

KLEUTERS:

• 8/3: K2-K3: workshop Wat is er aan 
de hand in viesvuilland?

• 9/3: nieuwe peuters

• 9u-10u: openklasdag

• 19u: infomoment

• 18/3: K2-K3: verteltassen

• 19/3: K3: zwemmen

• 26/3: schoolvoorstelling

• 30/3: peuters: Direboe

LAGER:

• 5/3: L1-L2-L3-L4: zwemmen

• 9/3: L1 naar de bib

• 11/3: L5 krijgt vaccinaties

L4: contactmoment CLB

• 18/3: L5-L6: verteltassen

L6 naar de middenschool

• 19/3: L2-L3-L4: zwemmen

• 23/3: leerlingenraad

WIJ DOEN MEE!

1 maart

Een dag vol
complimenten

1 maart

Jeugdboeken-
maand

Wist je dat …
… het deze maand Jeugdboekenmaand is.

• We hernieuwen onze boekenruilkast. Leen, ruil en lees is 
de opdracht. Je mag dus een boek lenen en nadien 
terugbrengen. Je kan ook een boek ruilen, dan mag je 
het boek uit de boekenruilkast houden. Maar vooral 
LEES! Heb jij thuis nog leuke boeken die daar maar 
liggen? Geef dan een seintje aan jouw juf. Dan bekijken 
we op school of de boeken nog bruikbaar zijn. 

• We starten opnieuw met bolderkarlezen op de 
speelplaats. Tijdens de speeltijd kunnen de 
wonderwijzertjes op afgesproken plaatsen genieten van 
de boeken in de bolderkar. 

• We bouwen samen een online leesstraat. Houd jullie mail 
in het oog want we hebben jullie hulp nodig! Veel 
leesplezier!!!

• Nog meer weten: https://deleesstraat.be/

https://deleesstraat.be/?fbclid=IwAR3mbNfkS8kFL3Bh5tW1naR_FdbhuKAFo6cbZoesbaMb1EiLe3N7U9_5HjE


Nieuws uit de klas

Wist je dat er elk schooljaar duizenden 
leerlingen door ziekte langdurig of regelmatig 
niet naar school kunnen gaan? Vaak blijven ze 
van thuis uit of vanuit het ziekenhuis de les 
volgen, via Bednet, via een leerkracht, een 
vrijwilliger aan huis of via lessen in de 
ziekenhuisschool.

Waarom doen wij mee als school?
Door mee te doen steek je zieke kinderen een hart onder 
de riem en maak je Bednet mee bekend. 
Deze keer staat Pyjamadag op 12 maart in het teken van 
dromen. Kom dus verkleed in je pyjama en/of droomberoep.

Dagelijks lezen in L1A

Leesplezier is zo belangrijk voor de kids. 
Daarom wordt er dagelijks voor de volle 100 % 
ingezet op plezier tijdens het lezen. Als je lezen 
fijn vindt, bevordert dit ook je leesniveau
Deze fotootjes zijn het bewijs dat de bijtjes 
van het eerste leerjaar er volop van genieten. 
Wat is de juf fier op hen!

Bednet

Meer dan 1000 stuks!

Wij verkochten meer dan 1000 croques. WAUW!!! 
Dit konden we alleen maar realiseren dankzij jullie hulp.

Dikke dank u wel aan iedereen die één of veel meer 
croques kocht. Wij hopen alvast dat ze hebben gesmaakt. 

Dit budget gaat integraal naar onze wonderwijzertjes. 

K3A verhuist

Omwille van brandveiligheid werden de 
klascontainers op ons schooldomein weggehaald. 
De peuters van juf Kristien verhuisden om die 
reden naar de klas van K3A en onze oudste 
kleuters van K3A verhuisden naar het 
hoofdgebouw. Een gedeelte van de voormalige 
keuken werd grondig gerenoveerd en ook het 
vroegere klasje kreeg intussen een fikse 
opknapbeurt. De verhuis voor K3A startte op 
27/01. Na 2 dagen zweten en zwoegen namen de 
kleuters op vrijdag 29/01 hun intrek in hun 
nieuwe omgeving. Ze wenden heel snel aan de 
nieuwe, gezellige klas. Intussen voelen ze hun 
helemaal klaar voor nieuwe, mooie avonturen! 
Met grote dank aan alle werkmannen en de 
vrijwillige helpende handen.

Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:


