
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                           december 2022

13 december

zwemmen

19 – 23 december

kerstweek

20 december

Oudercontact 
K3 + L2 + L3

22 december

Oudercontact 
voor iedereen

26 december –
8 januari

kerstvakantie

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 19 – 23/12: kerstweek op school

• 22/12: oudercontact

• 23/12: de kerstman op bezoek

• 26/12 – 8/1: GEEN SCHOOL

KLEUTERS:

• 8/12: K3 geeft een hoedenshow

K3 gaat voorlezen bij 

‘Onze vriendekes’

• 13/12: K3 gaat zwemmen

• 20/12: K3: extra oudercontact

LAGER:

• 8/12: L6 neemt deel aan de 

scholenkwis

• 13/12: L3 → L6 gaat zwemmen

• 20/12: L2 – L3: extra oudercontact

• 22/12: L1 en L6 gaan naar de

bibliotheek in Ninove

Let op je toerenteller!

We zijn gestart met ons 2de symbool: de toerenteller.

Dit helpt ons om op een goeie manier met onze emoties om 
te gaan, zodat we doelen kunnen realiseren, taken kunnen 
voltooien en ons gedrag kunnen controleren en sturen. 

Ook onze pestbuddy’s lieten dit niet zomaar voorbij gaan! 
Samen met hun kleurgroep gingen ze al spelend aan de slag. 
Wat is samen spelen… van groot tot klein … toch megafijn! 
Samen zijn we 1 grote vriendengroep en dragen we zorg voor 
elkaar. Wat is het fijn om een wonderwijzertje te zijn.   

Ontdek meer in dit filmpje. Klik op onderstaande link 
of scan de QR-code. 

https://www.youtube.com/watch?v=KwC5RtofBGg

https://www.youtube.com/watch?v=KwC5RtofBGg


Op 10 november bezochten L3 en L4 het graf van de onbekende soldaat.

Hiermee namen ze deel aan de herdenking van de overleden soldaten die sneuvelden in 
de oorlog. De leerlingen van L3 maakten vredesduiven met 
een zelfgeschreven boodschap op. De kinderen van L4 maakten 
klaprozen en gaven deze een mooi plekje. 
Ook onze school zorgde voor een prachtig bloemstuk dat door 
2 leerlingen werd neergelegd. 

Onze burgemeester vertelde ons de essentie van Wapenstilstand. 
Samen maakten we het heel stil bij het beluisteren van ‘the last post’. 
Een moment om stil van te worden. 

Wapenstilstand



Samen: met elkaar, voor elkaar, naast elkaar en om elkaar.

Ook deze maand werkten de pestbuddy’s een leuke activiteit uit om samen met hun 
kleurgroep uit te voeren. In functie van het jaarthema brachten onze kapiteins enkele 
gezelschapsspelletjes mee. Samen met hun groep gingen ze aan de slag. Want wat is er 
leuker dan samen iets te doen? Van jong tot oud … iedereen speelde met elkaar. Op die 
manier toonden we dat we er steeds voor elkaar zijn, ongeacht uit welke klasgroep je 
komt. Samen zijn we 1 grote vriendenkring! En als er dan toch eens een probleem zou 
zijn … weten we dat we steeds bij onze pestbuddy’s, juffen of vrienden terecht kunnen. 
Wat een prachtig initiatief, toch?

Op naar een pestvrije school



Deze maand waren de leerlingen samen met het 5de op 
GWP naar de Ardennen.

Zij werken nog volop aan hun artikel. 

Nog even wachten en in onze volgende editie kan je hun 
fantastische avonturen meelezen.  

L6 aan het woord

Tekentalent

We namen opnieuw deel aan de 
tekenwedstrijd van het 

Davidsfonds. 

Tijdens de jaarlijkse 
boekenbeurs in de Linde te 

Meerbeke mochten deze toppers 
hun prijs in ontvangst nemen.

Dikke bravo aan deze 
wonderwijzertjes!

Funny Key

Op 3 december was het de internationale dag voor mensen met een beperking.

Een dagje vroeger kwamen de artiesten van de band "Funny Key" een spetterend optreden 
geven op onze school! "Funny Key" is de muziekband van Schoonderhage, een vereniging die 
opvang biedt aan mensen met een beperking.

Iedereen heeft zijn talenten. Ook in de wonderwijzer zit muzikaal talent. Zo konden we de 
band zelf voorzien van een pianist! Trots op jou, Victor!

Ook Ninofmedia schreef een prachtig artikel over onze actie. 
Klik even door: https://youtu.be/18chWfRQwEo
of scan onderstaande QR-code. Zo kan je nóg meer meegenieten.  

https://youtu.be/18chWfRQwEo


Kerstweek op school

De laatste schoolweek van december staat volledig in het teken van ‘een warme Kerst’. 

Heel wat activiteiten staan op onze planning…

Alle kleuters en leerlingen mogen vanaf 19/12 elke dag een kerst-tenue aantrekken. 

Een leuke diadeem, een coole muts, gekke kousen, toffe oorbellen, …

Ten voordele van kansarmoede Ninove zal de leerlingenraad in deze week Luikse wafels

verkopen: 1 wafel kost € 1. Wie graag een wafel koopt, brengt die dag € 1 mee naar

school. 

dinsdag 20 december om 10:10 in de lagere school

donderdag 22 december om 10:10 bij de kleuters.

Vrijdag 23 december 2022 vieren we Kerstfeest op school. 

We trekken dan allemaal onze gekste, leukste, mooiste kersttrui aan. Een rood of groen

kledingstuk is zeker ook OK! 

In onze eigen klasbubbel starten we met een kerstontbijt. We worden getrakteerd op een lekkere

chocoladekoek en chocolademelk. Daarna is het tijd voor de kerstcadeautjes. Via een

doorgeefspel ontvangen we een cadeautje van een klasvriendje.

De Kerstman komt op bezoek. Hij zal een kerstverhaal vertellen en de kleuters zullen hun mooiste

danspasjes laten zien.

Vrijdag 23 december sluiten we samen onze warme kerstweek af.

De kleuters en de leerlingen zullen rond de speeltoren zingen en dansen op de tonen van ‘Jingle

Bells’. Komen jullie meezingen en meedansen om 15 uur? Allemaal welkom!



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer Meerbeke

Nieuws uit de snuffeltuin

In de Snuffeltuin bij juf Sigrid gaan de leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar samen op zoek naar goede en bruikbare tips die hun kunnen helpen om 
nog beter te 'leren leren'. We bespreken hun toetsenrooster en reiken tips 
aan hoe ze ieder vak het beste kunnen leren. Voor ieder vak zijn er wel andere
leerstrategieën. Die worden ook door juf Charlotte en juf Sabine toegepast 
tijdens de lessen. 

We wensen iedereen veel succes met de toetsen, maar onthoud vooral dat cijfers niet alles 
zeggen. Beloon hun inspanningen en niet de resultaten. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen 
talenten. Ook thuis zijn er tips die je als ouder kan toepassen tijdens de grote toetsen. Kijk 
maar even mee.

Jij doet toch ook mee?

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

