
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                   april 2021

23 april

L3 wordt 
peter/meter 
van K3 (onder 
voorbehoud)

30 april 

zwemmen 

na de vakantie

1 mile
versie 2.0

Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

ONDER VOORBEHOUD

• 23/4: K3-L3: peter-/meterschap

KLEUTERS:

• 20/4: K2 op bezoek bij boer Manu

• 30/4: K3 zwemmen

LAGER:

• 20/4: L1 naar de bib

• 23/4: L1-L4: peertutoring

• 26/4: L2-L5: peertutoring

• 29/4: L3-L6: peertutoring

L2-L5: poppenspel

• 30/4: L3-L4-L6: zwemmen

L5-L6: plantentuin Meise

Stem jij mee?

19 april

Terug naar 
school 

#fingerscrossed

20  30 april

Geplande 
uitstappen 

onder 
voorbehoud

Wist je dat …
… ook het wonderteam heel hard hoopt dat we na de 
paasvakantie terug mogen opstarten. 

Wij wachten verder af en houden u up to date.  

Music please …

Wekelijks lopen wij op maandag 1 mile op school. 
Zowel bij de opwarming vooraf als bij de relaxatie 
erna gebruiken wij leuke muziek. 

Na de paasvakantie willen we de kinderen mee 
laten kiezen welke muziek het wordt.

Hoe we dit gaan doen, wordt nog volop uitgewerkt. 
We delen dit na de paasvakantie mee aan de 
kinderen.

Stem jij ook mee?

Ouders, leerlingen, opgelet …
Hopelijk werd je gisteren niet tussen de visjes gezet.

Het was die ene dag in het jaar …
achter elke hoek schuilde wat gevaar.

Wat had jouw omgeving nu weer bedacht?
Had je die zoektocht of opdracht van hen verwacht?

Hopelijk heb ik het mis
en trapte je gisteren niet in die 1 aprilvis. 



Nieuws uit de klas

Breuken in L4

In de maand maart werd er in het vierde leerjaar 
enorm gewerkt rond breuken.
We gooiden het over een volledig andere boeg en 
gingen aan de slag met materiaal.
Alles bij breuken begint met de dingen ervaren. We 
begonnen met voeding eerlijk te verdelen. Vervolgens 
werkten we met materiaal, we bekeken filmpjes op 
Xnapda en verdiepten onze kennis aan de hand van 
spelletjes.

Kookworkshop ‘Good Cook’

Maandag 8 maart kregen we bezoek van Gladys en 
Elke van ‘Good Cook’. Zij kwamen langs om een 
kookworkshop te geven over voeding die gezond is 
voor ons en goed is voor onze planeet. 
We dachten samen na over welke groenten en welk 
fruit we beter in een bepaald seizoen konden eten. 
Zo weten we nu dat we bladgroenten beter in de 
lente eten en dat knollen en kolen in de winter op hun 
best zijn. 
Nadat we onze keukenschort hadden aangetrokken, 
gingen we aan de slag met enkele seizoensgroenten. 

We toverden eenvoudige, maar superlekkere
gerechten op tafel. We sneden, mengden, proefden 
en maakten heel wat lekkere seizoenshapjes. 
We maakten een worteldip, een wrap, sneden 
frietjes van groenten en als dessert maakten we een 
appel-yoghurtlolly. 
Ik moet er niet bij vertellen dat heel wat kinderen 
hun buikje rond aten. 

Tot slot kregen de leerlingen nog een 
receptenboekje om thuis verder aan de slag te gaan 
met al dat lekkers! 

Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

K3 bereidt zich voor op het LIST-traject

Als voorbereiding op het List-traject in het lager, 
duiden we “de boekenworm van de klas” aan. De 
boekenworm heeft als opdracht om 5x de 
klasbibliotheek te bezoeken. Dit duidt hij/zij 
telkens aan door een prentje van de boekenworm 
op de kaart te plakken. Na 5 bezoekjes mag de 
boekenworm een boekje kiezen die hij/zij leuk 
vindt. Dat boek leest de juf dan voor want Lezen 
Is Top! (List)
Onze eerste boekenworm is Chloë in K3A en Zoé
in K3B.


