
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                             februari 2023

9 februari

Dikke truiendag

10 februari

Afhalen croques

10 – 17 februari

Week tegen 
pesten

11 februari

Koekeloeredag

20 – 26 februari 

krokusvakantie

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 9/2: dikke truiendag

• 10/2: afhalen croques vanaf 15u30

• 10 – 17/2: week tegen pesten

• 11/2: Koekeloeredag

• 20 – 26/2: krokusvakantie

• 27/2: carnaval op school

• 28/2: GEEN school

KLEUTERS:

• 7/2: K3 gaat voor de laatste keer  
zwemmen

LAGER:

• 7/2: L1 → L4 gaat voor de laatste 
keer zwemmen

• 9/2: L1 en L6 gaan naar de bib

L3 – L4: wintersportdag

• 16/2: L4 – L5: CLB onderzoek

Gooi je roer om!

Vandaag starten we met ons volgend onderdeel van het 
jaarthema “(Er)vaar je mee”. Het roer staat dan in de 
kijker. Dit staat symbool voor flexibiliteit. Flexibiliteit 
helpt je om soepel om te gaan met veranderingen, te 
schakelen tussen activiteiten en waar nodig je gedrag en 
gedachten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

In onze klas trainen we deze executieve functie aan de hand 
van filmpjes, gesprekken en spelletjes. Ook onze 
pestbuddy’s zullen dit samen met hun kleurgroepen al 
spelend trainen. 

Inzameling voor het goeie doel

Wij ontvingen al verschillende pakketjes met knutselmaterialen die 
we kunnen schenken aan Casa Cuna uit Aruba.

Heeft u thuis ergens in een hoekje van de kast nog knutselmateriaal 
staan dat u niet meer gebruikt? Dan mag u dit nog steeds 
bezorgen aan juf Anneleen & juf Sara zorg. 

Hierbij denken wij aan: kleurpotloden, stiften, lijm, papier (in 
verschillende kleuren), pijpenragers, verf, penselen, pompons, 
stickers, foam, knoopjes, houten stokjes, satéstokjes, pluimen, 
kralen, … 

Gelieve geen open verpakkingen mee te geven aangezien het de reis naar Aruba moet overleven. 

Nieuws …
We verwelkomen onze nieuwe 

godsdienstleerkracht: 
Meester Ruben

Hij zal lesgeven aan L1, L3 en L4. 



Op 31 januari werd onze directeur verrast door het voltallige team en onze 
wonderwijzertjes.

Een leuk gedicht, een groot applaus, een spontane ‘ik vind jou écht lief’-uitspraak en een fijn 
cadeau … alle ingrediënten waren aanwezig om hem te vieren.  

Dag van de directeur

Op vrijdag 10 februari start de ‘week tegen pesten’.  Elke dag staan er alweer nieuwe 
acties in de picture om de goede groepssfeer op onze school nog meer te realiseren. 

Op vrijdag 10 en donderdag 16 februari houden we alvast spelletjesnamiddag. Hierbij 
spelen de leerlingen in hun kleur met hun kapiteins. Leg alvast de nodige kledij klaar zodat 
uw kapoen ook zichtbaar is.

Wij staan alvast opnieuw stil bij de betekenis achter de 4 stippen en u kan de dagelijkse 
activiteiten volgen op onze social media. 

Maar er is meer … op vrijdag 17 februari willen we een regenbooglijn vormen, want 

Hiervoor nodigen wij u van harte uit om 14u55 om samen 
met onze leerlingen de lijn te trekken. Wil je nu al meer 
weten? Bekijk snel dit filmpje: Hoe maak je een stippenlijn?

Week tegen pesten

Croque-in-a-box

Op vrijdag 10 februari kan je jouw bestelling afhalen. 
Om u zo snel mogelijk te bedienen en de afhaling zo gespreid mogelijk te laten verlopen, vragen wij u 
om uw bestelling op de juiste plek af te halen. 

Afhaalpunt 1 → K3 – L1 – L2
Afhaalpunt 2 –> L3 – L4
Afhaalpunt 3 → peuters – K1 – K2
Afhaalpunt 4 → L5 – L6

Op de foto kan u zien waar elk 
afhaalpunt zich bevindt.

Voor alle bestellingen: 

De opbrengst van deze verkoop gaat naar het realiseren van een      
buitenklas aan de peuterklas. 

https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/stip-it-2023/tutorial-hoe-maak-je-een-stippenlijn


Gedichtendag

Ook dit jaar ging gedichtendag niet zomaar voorbij. Iedere klas ging aan de slag met gedichten.

Zo werden onze buren op gedichten getrakteerd, kregen de ouders een leuk gedicht onder hun 
ruitenwisser, werden er gedichten voorgedragen aan de schoolpoort, was er een gedichtenwandeling 
en nog zoveel meer… 

We adopteerden ook 1 van de 100 weesgedichten en deze kreeg een mooie plaats aan de ingang van 
onze school.

Gedichten stonden die dag centraal … en dat vonden onze Wonderwijzertjes heel fijn!



Lekkere pannenkoeken

Op 2 februari werden wij door het 
oudercomité getrakteerd op heerlijke 

pannenkoeken. 

Dikke dank u wel aan ons 

TOP oudercomité!



Maandelijks laten we enkele leerlingen van het 6de leerjaar aan het woord. We stellen ze enkele 
vragen. Deze 4 leerlingen kozen ervoor om hun tekstje op computer te typen. Hierbij 
bedachten ze een passende titel en verzorgden ze zelf de lay-out. 

L6 aan het woord

Wat is het 
leukste, coolste, gezelligste plekje 

op onze school?





Nieuws uit de klas

Op 13 januari gingen onze kapoenen naar de "Kleuterkriebeldag" in de sporthal te Ninove.“ Als 
het kriebelt moet je sporten" was het motto.

- We mochten springen, klimmen en klauteren en glijden op de verschillende springkastelen
- We mochten allerlei rollend materiaal uittesten en ermee experimenteren
- Evenwichtsparcours
- Overbrengen van materiaal met pincetten en rolwagentjes
- Spel met magneetvensters en rolbusjes
- Allerlei fietsen uittesten
- Tikspel met reactievermogen op muziek
- Bouwen met allerlei bouwmoduleblokken

Samen tijdens de pauze een stukje fruit of koekje eten want van al dat sporten krijg je 
honger. Om dan terug samen fijn te bewegen en te sporten.
Onze kapoenen hebben dit zeer flink gedaan en zijn echte sportkampioenen.
De peuters werden opgevangen door juf Trui en gingen lekker snoezelen.



Nieuws uit de klas

In functie van ons project “Actief Burgerschap” bracht het eerste leerjaar een bezoekje aan 
het rusthuis Castelmolen te Meerbeke. De kids van het eerste speelden samen met de 
bewoners gezelschapsspelletjes, lazen een boekje voor en vertelden volop aan elkaar. 

Het was echt hartverwarmend te zien hoe oud en jong samen een heel fijne namiddag hadden. 
De juffen werden getrakteerd op een fles wijn en alle kinderen kregen een drankje en koekje. 
Wat hebben we allen samen genoten. We maakten samen mooie herinneringen…



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer Meerbeke

Tijdens onze lessen bewegingsopvoeding werkten onze kleuters rond lichaamsbewustzijn, 
lateraliteit en dominantie. Ze oefenden hun lichaamsopbouw: het lokaliseren, aanvoelen en 
hanteren van lichaamsdelen met behulp van een washandje.

Onze kleuters uit de 3de kleuterklas ervaarden en verwoordden de opbouw en tweezijdigheid 
van het lichaam en stelden er het spiegelbeeld vast in ervaringssituaties. Daarnaast 
ontwikkelden ze een correcte lichaamshouding en leerden ze contact zoeken met andere 
kleuters voor de gezamenlijke bewegingsactiviteiten. Plezier verzekerd 😊!

Sporten met juf Sabrina

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

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

