
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                     juni 2021

29 juni

Chill out
lager

1 & 2 juli 

Digitaal 
oudercontact

lager 

21  25 juni

digitaal 
oudercontact 

kleuters

Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 11/6: integratie K3-L1

KLEUTERS:

• 11/6: zwemmen K3

• 21  25/6: digitaal oudercontact

• 24/6: chill out 

LAGER:

• 3/6: peer tutoring L3-L6 / L1-L4

• 7/6: peer tutoring L2-L5

• 11/6: zwemmen L3 – L4 – L5 – L6

• 25/6: sleepover L1–L2

natuurbeleving L2

• 28/6: peer tutoring L2-L5

• 29/6: chill out

sleepover L3-L4

• 30/6: sport & spel L1-L2

• 1-2/7: digitaal oudercontact

13 juni: Vaderdag

11 juni

zwemmen

24 juni

Chill out
kleuters

Wist je dat …

… we deze maand een chill out dag houden.
Verdere informatie wordt nog doorgemaild. 
Mama en papa, hou jullie mailbox in ‘t oog.  

Wij zijn heel blij om te kunnen meedelen dat we een proclamatie 
mogen organiseren. De kleuters van de 3e kleuterklas vieren, 
samen met de leerlingen van het 6e leerjaar, het einde van de 
kleuterschool (L6: lagere school) en de start in het 1ste leerjaar (L6: 1e middelbaar).

Reeds enkele maanden oefenen de leerlingen en de kleuters een eigen dansje, act,...
die ze in groepjes aan de ouders zullen voorstellen.

Corona verbiedt ons om alle ouders van de kleuters van K3 en de leerlingen van L6 samen 
te brengen. Dit jaar zal onze proclamatie er dus enigzins wat anders uitzien.

De proclamatie gaat door op drie dagen .
Maandag 28 juni 2021: proclamatie voor de kleuters van K3A: van 13u30u tot 15u.
Dinsdag 29 juni 2021: proclamatie voor de kleuters van K3B: van 13u30 tot 15u.
Woensdag 30 juni 2021: proclamatie voor de leerlingen van L6: van 10u tot 12u.

Wij ontvangen de ouders op de speelplaats van het lager. Bij de opstelling van de stoelen 
respecteren wij 1,5 meter afstand.
Er zullen geen dranken en versnaperingen aangeboden worden.
Wij duimen voor schitterend, mooi en warm weer.

Proclamatie K3 & L6



Nog meer leuk nieuws

De wereldwijzer

In onze Wereldwijze klas hebben we dit schooljaar nog 
niet stilgezeten. We werkten rond verschillende 
projecten zoals Dolle dino’s. We leerden programmeren 
en deden mee aan de kangoeroewedstrijd. 
Naar het einde van het schooljaar toe gaan we soep 
maken. Hiervoor hebben we in onze moestuin onze 
ingrediënten moeten planten. 

Deze maand gingen we aan de slag met ons project 
'muziek'. Iedere leerling kreeg een verplichte leervraag 
en mocht ook 1 leervraag zelf kiezen.
De verplichte leervraag is om een eigen muzieknummer 
van 30 tot 60 seconden te maken. Dit werken we verder 
uit in de komende weken.
De gekozen leervraag is bij de leerlingen verschillend. 
Alexi wil graag onderzoeken hoe een dirigent werkt.
Milo wil zich verdiepen in 'Hoe werkt geluid?'. 
Numidia en Victor gaan dan weer op zoek naar de 
verschillen tussen 'blaas- en strijkinstrumenten'. 
Zo leren we heel wat bij over ons project 'muziek'.

Een speelparadijs voor klein en groot

Onze wonderwijze school, omringd door groen en veel 
speelruimte voor onze leerlingen ... een heus 
speelparadijs voor klein en groot. 

We zijn volop bezig om onze leerlingen nog meer leuke 
speelmomenten te laten beleven. Er werd al heel wat 
nieuw speelmateriaal aangekocht: zandbakken, grote 
bouwblokken, kleutergoals, stuurwieltjes, verrekijkers 
voor op de speelheuvel, zitbanken,…
Soms kan je ook met simpele dingen leuke 
speelactiviteiten creëren:  fruitkisten om kampen te 
bouwen, blikken gooien, insectenhotel bouwen, 
voelmuren, watermuur, muziekmuur,…

En er is nog meer op komst … klimtoestellen, twister, 
nieuw hinkelspel, nieuw speelhuisje,…
Ook onze stoere  werkmannen hebben hun handen vol 
met het plaatsen van al dit leuks. We krijgen soms ook 
extra hulp van onze grote jongens en meisjes van L5 en 
L6. We zijn al onze helpers dan ook heel dankbaar. Niet 
te vergeten:  een dikke dank u wel aan mevrouw de 
directrice die voor dit alles een mooi budget 
vrijmaakte. Het is echt fijn om tijdens ons toezicht op 
de speelplaatsen onze Wonderwijzertjes zo te zien 
genieten van al dit leuk speelmateriaal. 
Daar doen we het voor!

Sport na school
Tijdens de maand mei gingen onze laatste ‘sport na school’-
lessen door.
‘Sport na school’ is een extra bewegingsmoment na de 
schooluren (van 15u20 tot 16u) dat doorgaat op ons 
schooldomein (in onze sportzaal of voetbalveld). Deelnemen is 
op vrijwillige basis en is ook gratis.
Verschillende thema’s staan afwisselend op het programma: 
van loop- en tikspelen tot bewegingsomlopen. 
Andere schooljaren staan er ook nog heel wat andere 
sportactiviteiten gepland op woensdagnamiddag of tijdens de 
schooluren maar deze werden dit schooljaar allemaal 
geannuleerd. Hopelijk kunnen we in september de draad weer 
oppikken en terug deelnemen aan heel wat uitdagende en 
leuke sportactiviteiten!
Meester Siebe en ik, willen onze leerlingen alvast bedanken 
voor de talrijke aanwezigheid en enthousiasme tijdens onze 
‘sport na school’-momenten! 


