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Sleepover Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 12/6: Fijne Vaderdag

• 15/6: Laureaat MOS

• 25/6: schoolfeest

• 28/6: K3 & L6: proclamatie

• 30/6: laatste schooldag tot 12u05

KLEUTERS:

• 7/6: K3: zwemmen

• 9/6: sportdag

• 13/6: schoolreis Jabbedoe

• 20/6: oudercontact

• 21/6: K3: zwemmen

LAGER:

• 3/6: sportdag 

• 7/6: L3  L6: zwemmen

L2: Huis van Kina

• 17/6: L1-L2: sleepover

• 21/6: L5-L6: Hindernissenloop

L3  L6: zwemmen

• 22/6: L5-L6: sleepover

• 28/6: L3-L4: schoolreis

oudercontact

• 29/6: L3-L4: sleepover

De laatste schoolmaand is ingegaan.
Tijd voor onze wonderwijze leerlingen om een nachtje te 
logeren op school.

Noteer alvast de datum op de kalender:
• 17 juni: L1 & L2
• 22 juni: L5 & L6
• 29 juni: L3 & L4

Leg alvast je luchtmatras en slaapzak klaar. 
Maak herinneringen en geniet van een fantastische 
sleepover.

Liefste papa’s,

Wij wensen jullie een 

Goeie daad

Herinner je de wafelverkoop van onze 
leerlingenraad nog t.v.v. de warmste week?
Met de opbrengst kocht onze school 
heel wat nieuw spelmateriaal.

Niet alle kinderen hebben thuis een kast
vol speelgoed. Daarom werd dit geschonken 
aan de speel-o-theek te Ninove.

Zo maken we héél veel kinderen blij. 



Kom jij ook?

Big secret

Het schoolfeest zal dit jaar anders zijn …
Hoe dan?

Dit is TOP SECRET tot 25 juni.
Kom jij het ook ontdekken?

Volg ons op social media.



Laureaat MOS

Wij zijn DE laureaat geworden van de 1e communicatiegolf, met onze FB-post
#bedanktomteMOSsen, naar aanleiding van 20 jaar MOS.

Wij ontvangen een mooi cadeaupakket bestaande uit:
* het boek van Pieter Boussemaere ‘Tien klimaatacties die werken’
* energiemeters
* minimum/maximum thermometers
* een moestuinpakket met kruiwagens, schopjes, harken, gieter, plantenschepjes en handschoenen
* een gratis pedagogische studiedag rond ‘outdoor education’ en de koffer met materiaal

Op 15 juni komen ze deze prijs overhandigen op onze school. #spannend

Grote toetsen

Het is weer zover … 
De grote toetsen in L4 – L5 en L6 … 

Waardeer je kind om wie hij of zij is, 
niet om zijn of haar studieresultaten.
Focus in de eerste plaats op de inspanningen die uw kind levert.

Kan je kind toch wat extra motivatie gebruiken tijdens deze toetsen?
Gebruik de leuke motivatiebriefjes van het GO! 

Scan de QR-code en kom direct op de juiste pagina.   

Of print deze pagina, knip er snel eentje uit en verstop hem op een leuke plek voor je kind.



En toen … 

… ontvingen onze leerlingen van L4, L5 en L6 belangrijke post.

Lees gerust even mee . 
#Yes #you #can

Post!



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

Nieuws uit L1b
L1B leerde in W.O. over de boekdrukkunst.
Zo ontdekten we dat de boeken zoals wij ze nu kennen er niet altijd zo hebben uitgezien. 
Vroeger werden alle boeken met de hand geschreven, wat een werk zeg! 
Nadien ontdekten ze het stempelen, dat ging toch al veel makkelijker!

Wij vonden dat we dat ook eens konden testen. We maakten geen stempels van letters, maar 
van figuren. De kinderen kozen 3 figuren en daar moesten ze een kort verhaal mee kunnen 
vormen, maar …

Leerden wij ook geen patronen bij rekenen? Oh, we ontdekten dat we met onze stempels ook 
een beetje konden rekenen! 

Wat een leerrijke knutselles!

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

