
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                         september 2022

1 september

Welkom aan 
boord!

8 september

Infoavond

28  september

Scholen-
Veldloop
L1  L2

29 september

Scholen-
veldloop
L3  L6

30 september

GEEN 
school

1 september Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 1/9: Eerste schooldag

• 30/9: facultatieve verlofdag

KLEUTERS:

• 8/9: Infoavond om 18u

LAGER:

• 8/9: Infoavond om 19u

• 28/9: scholenveldloop 

• 29/9: scholenveldloop

Stap je op 1 september 2022 mee aan boord en (er)vaar je 
mee? 

In ons jaarthema gaan we SAMENWERKEN aan het 
versterken van onze executieve VAARdigheden. 

De kapitein en zijn matrozen zijn er alvast klaar voor. 
Welkom aan boord! 

Dresscode eerste schooldag:
kapiteins, matrozen, visjes, zeemeerminnen, piraten, 
zeedieren, ... 

Ook (plus)mama's en papa's zijn van harte welkom om de 
eerste schooldag met ons mee te varen. 

Meer info volgt nog via mail en op onze Facebookpagina's. 
Op naar een nieuw en leuk schooljaar vol wonderwijze 
avonturen op zee! Jij vaart toch ook mee?

Scholenveldloop

woensdag 28 september

• L2: 9u15 – 10u15
• L1: 10u30 – 11u30

donderdag 29 september
• L6: 9u15 – 10u15
• L5: 10u30 – 11u30
• L4: 13u – 14u
• L3: 14u – 15u



Wat doen ons kanjers het goed!

Onze wonderwijzertjes verrasten ons …

Op 24 juni werd het voltallige team m.b.v. juf Martine verrast door onze leerlingen.
Bekijk hier het FILMPJE en geniet mee.

Wij zijn superfier op onze jongens en meisjes van het zesde 
leerjaar! 
Zij scoorden op de OVSG-toetsen voor alle onderdelen op of 
boven het Vlaams gemiddelde.

Resultaten zeggen niet alles, maar het is fijn dat hun harde 
werken zich vertaalt in deze fraaie cijfers!

Leuke recensies gezocht

Wij willen onze recensies op onze website vernieuwen.
Hiervoor hebben we jullie nodig.

Zat jij op onze school? 
Beleefde je een leuke tijd? 
Heb je mooie herinneringen?
Waarom koos je voor onze school? 
Wat maakt onze school voor jou wonderwijs? 
Wat moeten onze toekomstige leerlingen zeker weten over onze school?
…

Oud-leerlingen, mama’s & papa’s, grootouder(s) … laat het ons weten zodat ook de rest van de 
wereld kan lezen hoe wonderwijs onze school is.

Mail naar: directie@bsmeerbeke.be

Wij vielen in de prijzen

Wij ontvingen volgende boodschap: 

Proficiat, 
jouw school is laureaat van 
'Sport beweegt je school 2.1' 
voor het schooljaar 2021-2022.

Dank je wel voor alle initiatieven 
die je school dit schooljaar ondernam 
om een gezonde mix van zitten, staan, 
bewegen en sporten voor alle leerlingen mogelijk te maken.

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/onderwijs/basisschool-de-wonderwijzer-meerbeke-zet-leekrachten-en-personeel-in-de-kijker/?fbclid=IwAR3T5iRgtMBN0j0VltnvvLqsufCCr3-99PdUWXXhHVjAidSa9dkc8MIBeM8


Ons oudercomité

Wij willen ons oudercomité bedanken voor alle hulp!
Als afsluiter van een geslaagd jaar trakteerden zij onze 
wonderwijzertjes op de laatste schooldag op een ijsje. 

Wil jij hen vervoegen? Laat zeker iets weten aan onze directie. 

Helpende handjes
L3 en L6 bedanken elk jaar de helpende handjes met een leuke traktatie.

Jaarlijks knutselen ze zelf een uitnodiging. Ook bedenken & typen ze de tekst.
Dit jaar maakte L6 een koude pastasalade.
L3  ontving de genodigden en bediende hen met een hapje en een drankje. 

Enkele sfeerbeelden van de aanwezigen. 



Ben jij een handige harry?
Of kom jij graag mee klussen op 24 augustus?

Op woensdag 24 augustus 2022 organiseren wij een klusjesdag.              
Welke klusjes?
Hier en daar een likje verf, kleine herstellingen en reparaties, opwaarderen van ons 
schitterend schooldomein.
Heb je een beetje tijd en wil je je engageren? 
Schrijf je HIER in.

Plezier gegarandeerd!

Klusjesdag

Inschrijvingsmomenten

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_pSGFYQC5svIC3EHK9jeVe2pxzfSX2Z7Q6Erxck4XJAIZOg/viewform?fbclid=IwAR1zxjmUmctF4GPkZ5FEd22qH22xDyLriSDQdwEsVZWTOLWoljNR7VcXWPU


Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

Nieuws uit K2
WISDAG: We leren vormen kennen in de klas.

Welke vormen zijn er allemaal?
Samen leren we vormen herkennen en benoemen: 
een driehoek, een cirkel, een vierkant, een  rechthoek.

Aan de slag met vormen: 
vormenlotto, vormendomino, vormenspel met logiblokken, omtrektekenen met vormendiagram, 
figuren monteren en demonteren met de logiblokken , dobbelspel.

We deden zelfs een vormenrun in de zaal. 

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

