
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                            april/mei 2022

8 mei

Fijne 
Moederdag 

10 mei

zwemmen

16 mei

Bestelde koekjes 
worden 

Meegegeven.

24 mei

zwemmen

25  27 mei

GEEN school

Schoolfeest Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 8/5: Wij wensen alle mama’s een

fantastische Moederdag

• 16/5: bestelde koekjes worden

meegegeven aan uw kind

• 25/5: Pedagogische studiedag 

• 26/5: Hemelvaart

• 27/5: brugdag

KLEUTERS:

• 10/5: K3: zwemmen

• 18/5: peuters – K1: Direboe

• 19/5: K1: toneel in CC De Plomblom

• 24/5: K3: zwemmen

LAGER:

• 9/5: L5: Middenschool Ninove

L6: fietsweek

• 10/5: L1  L4: sportdag Ninove

L5 – L6: zwemmen

• 12/5: L4: voorlezen bij Schanulleke

in Outer

L1: bibliotheek Ninove

L5 – L6: plantentuin Meise

• 13/5: L6: voorlezen bij Schanulleke

in Meerbeke

• 17/5: L1: film in CC De Ploter

• 18/5: L1B: voorlezen bij Tati

• 23/5: L1A: voorlezen bij Onze 

vriendekes

• 24/5: L3  L6: zwemmen

Eindelijk kan het schoolfeest terug doorgaan. 
Op zaterdag 25 juni verwelkomen wij jullie heel graag op 
onze school. De deuren openen om 13u. De dansjes starten 
om 14u30. 

Enkele leerlingen uit het 5de leerjaar nemen jullie graag mee 
in hun toneelstuk waarbij onze wonderwijze kapoenen van de 
peutertjes tot het 6de leerjaar jullie verrassen met een 
dansje binnen het thema ‘We fladderen de wereld rond’.

Heeft u zin om ook een hapje te eten? Dan kan u terecht 
aan het pastakraam (keuze uit verschillende sauzen) of het 
dessertenbuffet. 

Uiteraard kan u ook een drankje aankopen aan onze cavavan
of biervan. Daar heeft u keuze uit verschillende dranken. 

Alsof dit nog niet voldoende is, voorzien we ook 
randanimatie. De kinderen kunnen zich gratis uitleven op 2 
springkastelen en in de spidertoren (zie foto) en tegen een 
kleine vergoeding een geschenkje grabbelen uit de 
grabbelton. 

Heeft u er ook zin in? Noteer dan snel onze datum op de 
kalender. Wij hebben er alvast héél véél zin in!

Het oudercomité verkocht liefst 456 zakjes. 
Hiermee sponseren zij de spidertoren op het schoolfeest. 
Deze bestellingen worden meegegeven op 16 mei. 

Dikke dankuwel aan iedereen die koekjes bestelde en aan het oudercomité om dit te organiseren. 

Koekjesverkoop



Zo trots op mijn schitterende leesbijtjes!!!
Wat kunnen de bijtjes van L1a al supergoed lezen.
We kennen alle lettertjes en daar hoorde een knalfeestje bij. Fier ontvingen we ons 
letterdiploma van de juf, maakten we een prachtige letterpet en hielden een spannende 
letterzoektocht.
Daarna was het tijd voor een lekker hapje en drankje samen met mama, papa, opa, oma,…
Wat een gezellige dag was dat. Deze dag vergeten we alvast nooit.

Maar…niet alleen het correct en vlot technisch lezen is heel belangrijk. Het leesplezier staat 
ook steeds in de kijker.
We genieten echt van onze bibbezoekjes, waar we onze eigen leesboekjes mogen kiezen, de 
leuke “buitenleesmomentjes” en onze dagelijkse voorleesmama’s, papa’s,…

Via deze QR-code kan je onze knappe lezertjes 
aan het werk zien. Geniet en lees maar met ons mee….

Liefs van juf Ann en de bijtjes

Kan u ons helpen?

Nieuws uit L1a

Wie heeft de afgelopen weken onze reclame aanhangwagen gespot?

Deze stond op de Aalstersesteenweg
ter hoogte van kapsalon Creation waarvoor onze dank.

We zijn nog steeds op zoek naar een tactische plek 
om onze school extra in de kijker te zetten.

Weet jij een stukje weiland of een private parking
waar veel passage is? 

Laat het ons gerust weten: directie@bsmeerbeke.be



L6 op stap
Het zesde leerjaar ging donderdag 28 april op uitstap naar de Helix in Grimminge. We deden 
deze uitstap samen met het vijfde leerjaar. 

We leerden ons oriënteren met een kompas. 
Hoe gebruik ik een kompas? 
Hoe ga ik op stap met een kompas? 

Op deze vragen kregen we allemaal een antwoord. Ze hadden oriëntatiezin. 
Ze moesten uitkijken naar verschillende wegen. Waren deze wegen verhard of niet? 

We kregen een topografische kaart mee met de uitgestippelde weg. Er stonden allerlei 
hoogtelijnen op. We werden verdeeld in groepjes van vier. 

Iedereen had zijn eigen taak binnen de groep. We herkenden bomen en bloemen. We lazen 
allerlei infoborden af in het bos. De leerlingen kunnen verschillende bloemen herkennen. We 
hebben mooie boshycianten gezien. We leerden observeren. We hoorden de specht. We zagen 
een reetje in de weide. De leerlingen hebben veel talenten benut. Ze waren heel sportief. 

De tocht duurde iets meer dan twee uur. 
Nadien hebben we genoten van onze picknick buiten. We mochten nog even ravotten in de tuin. 
We keerden moe terug naar school. De leerlingen hebben genoten van deze mooie dag.

Proclamatie

We zijn verheugd jullie mee te delen dat onze proclamatie dit schooljaar onder “normale” 
omstandigheden mag doorgaan. 

Dit afscheidsfeest wordt gevierd met de leerlingen van het 6e leerjaar en de kleuters van de 
3e kleuterklas. De proclamatie gaat door op dinsdag 28 juni om 18u30. 

De kinderen worden in de klas verwacht om 18u. We zullen werken met inschrijving bij 
voorbaat. Uiteraard vragen wij daarbij het aantal personen te beperken tot de dichte familie. 

We kijken er al naar uit om onze acts aan jullie voor te stellen.



Fruit op school

Na het gezondheidsproject sporen we alle leerlingen aan om dagelijks een portie fruit naar 
school mee te brengen als tussendoortje en dit tot het einde van het schooljaar.

In de lagere afdeling, lijsten we dagelijks per klas op wie wel (en niet) zijn vitamientjes mee 
heeft, dit wordt bij genoteerd op onze fruitkalender die omhoog hangt in de klassengang en 
voor iedereen duidelijk zichtbaar is. 

Wie op het einde van elke maand, verhoudingsgewijs, het grootste aantal fruit heeft gegeten 
wordt beloond met een portie fruit voor de hele klas.

In de maand maart was er een ex-aequo voor L1A en L4, zij werden allen getrakteerd op 
lekkere druiven!

Benieuwd wie met de ‘fruitjesbeloning’ gaat lopen voor de volgende maanden … 

Proficiat aan L1A

Proficiat aan L4



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

De Wereldwijzer
In De Wereldwijzer hebben we dit jaar nog niet stilgezeten. 
Via projectwerking krijgen de leerlingen één keer per week uitdagende oefeningen voor 
wiskunde, taal, WO en sociale vaardigheden. 

Dit jaar leerden we reeds Spaans met behulp van een online lessenreeks en momenteel zijn we 
bezig met het maken van een knikkerbaan van papier. Daar komt heel wat wiskundig werk bij 
kijken.

Ook deden we in de maand maart mee aan de Kangoeroewedstrijd, een wedstrijd met heel wat 
wiskundige uitdagingen. 

Maar naast dit uurtje … krijgen de leerlingen ook heel wat materiaal, waarmee ze zelfstandig 
aan de slag kunnen in de klas. Zo hebben enkele leerlingen zich reeds gebogen over projecten 
zoals ‘Minimonsters’ en ‘Het oude Egypte’.  Sommige leerlingen duiken in escape- of 
zoekboeken. Hierin moeten ze via het lezen van verhalen, linken leggen om zo de boef of de 
correcte uitweg te vinden. Ook Smart Games worden vaak gebruikt. Via wiskundig redeneren 
leren de leerlingen verschillende opdrachten correct uit te voeren. Vaak gaat dit gepaard met 
“trial and error”. 

We gaan ook aan de slag met taal … Zo gingen enkele leerlingen van L6 aan de slag met hun 
LIST-boeken. Zij kregen opdrachten waarbij ze hun LIST-boeken op een creatieve manier 
moesten voorstellen. Zo maakten ze er een woordzoeker van, ze maakten aan reclameaffiche, …

Zo zie je maar …. In De Wereldwijzer valt altijd wat te beleven. 

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

