
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                 maart 2022

maart
= 

jeugdboeken-
maand

15 + 29 maart

zwemmen

22 maart

Wereldwaterdag

28 maart

Geheime 
voorlezer

28-29 maart

oudercontact

Jeugdboekenmaand Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 22/3: Wereldwaterdag

• 28-29/3: oudercontact

KLEUTERS:

• 14/3: K1  K3: tennisinitiatie

• 15/3: K3: zwemmen

• 29/3: K3: zwemmen

LAGER:

• 15/3: L1  L4: zwemmen

• 16/3: L2 gaat voorlezen bij Tati

• 17/3: L2: schaatsen

• 23/3: L5-L6: vrij schaatsen

• 24/3: L3-L4: schaatsen

• 25/3: L1B gaat voorlezen bij

Schanulleke

• 29/3: L1  L4: zwemmen

• 31/3: L1: bezoek aan de bibliotheek

L2: natuurbelevingshoeve Joli

Dit jaar is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en 
schurken'. 

We hebben het over dappere helden en bange helden, 
superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met 
wapens en helden met woorden. 

Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. 
En wat is een held zonder schurk? 
Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? 

Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen 
hebben hun verhalen nodig.

Wij namen alvast een knallende start door op 7 maart als 
held of schurk naar school te komen. 
Wat zagen ze er 1 voor 1 FAN-TAS-TISCH uit!

Nee, we hebben het niet over echte kangoeroes.

Deze maand nemen verschillende leerlingen deel aan de kangoeroewedstrijd.
Dit is een uitdagende rekenwedstrijd waarop leerlingen worden voorbereid. 

De leerlingen die hieraan deelnemen worden geselecteerd door het schoolteam.
Dit wordt ook besproken in samenspraak met de kinderen. 

Wij wensen hen ongelooflijk veel succes. 

Kangoeroewedstrijd



In de eerste kleuterklas werkten we rond het thema “de brandweer”.
Eén van de kleuters bracht didactisch materiaal mee naar de klas. 
Het echte pak van een brandweerman, zijn veiligheidsbril, handschoenen, helm en zijn bijl.
We mochten waarnemen en ontdekken... 
Wat was het pak groot en de helm zwaar! 
We hielpen elkaar met aan – en uitdoen.

Onze poppenhoek veranderde in een brandweerkazerne waar we ons konden inleven in de 
rol van brandweerman en politieagent. We mochten branden blussen met lange slangen, de 
omgeving afbakenen met kegels en de kledij passen. Wat was dat fijn!

In de maïstafel mochten we experimenteren met verschillende slangen, inhouden van 
reservoirs vergelijken en onze motoriek oefenen door schopjes te gebruiken.

De brandweer in K1

I-pads
Op 10 maart volgde het kleuterteam een nascholing rond het 
werken met I-pads.
We kregen hierbij hele interessante tips & tricks, applicaties om 
uit te proberen in de klas.

We kijken er naar uit om deze uit te proberen.  



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

Hoog bezoek

Oproep

Op 24 maart bezoekt onze afgevaardigd 
bestuurder Koen Pelleriaux enkele GO! scholen.

Ook wij krijgen de kans om onze troeven extra 
in de kijker te zetten. 

We kijken al uit naar zijn bezoek. 

De werkgroep PR besloot om een aanhangwagen aan te kopen om onze naambekendheid te vergroten in 
Groot-Ninove. 

Hiervoor zijn we nog op zoek naar enkele strategische plaatsen om onze school extra in the picture te 
plaatsen. 

Kent u een geschikte plek? 
Laat het ons zeker weten: directie@bsmeerbeke.be

https://www.facebook.com/bsdewonderwijzer/

