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Na de krokusvakantie start onze tweede peuterklas in 

een lokaal dat volledig nieuw is! 

Bedankt aan iedereen die meehielp om een prachtig lo-

kaal te maken. Een extra grote merci aan juf Melissa en 

haar papa voor de vele uren werk. 

We verwelkomen de nieuwe peuters: Evy, Meryem, 

Louis, Leonard, Elena, Pauline, Lina en Sébastien. 



NIEUWS!! 

Juf Ann Muylle werd in 2011 verkozen tot Boekenjuf van Vlaanderen, een titel die haar 
naast de nodige eer ook een boekenpakket van 100 boeken opleverde. Omdat we de laat-
ste jaren fel inzetten op het leesplezier van de kinderen en boeken hierbij onontbeerlijk 
zijn, schreef juf Ann meester Rien  in voor de wedstrijd van Boekenjuf of -meester van 
2020. Met succes blijkbaar. Meester Rien is bij de laatste 7 uitverkorenen die nog aan-
spraak maken op de titel van Boekenjuf of -meester 2020.  

Hier volgt de opdracht die meester Rien doorgaf aan zijn leer-

lingen om zich voor te bereiden op de komst van de journaliste: 

Verkleed je volgende week woensdag  19/02 (je mag 
zo naar school komen) in je favoriete personage uit 
een boek dat je al hebt gelezen. Het mag een boek 
van dit jaar zijn, het mag ook een boek zijn dat je 
vroeger las of waar mama of papa uit voorlas/-leest 
aan jou. Wie wil (niet verplicht dus!) mag als perso-
nage ook één van de volgende dingen vertellen voor 
de klas: 

• een klein stukje uit het verhaal van ongeveer 1 
minuut. VOORLEZEN MAG! 

• de droom van je personage: wat wenst jou perso-
nage nog dat er gebeurt na het verhaal? 

• de familie en vrienden van je personage voorstel-
len aan de klas. 

DEZE VRIJWILLIGE OPDRACHTEN ZIJN BEDOELD OM 
ANDERE KINDEREN WARM TE MAKEN OM HET BOEK 
TE LEZEN EN HOUDEN WE DUS BEST KORT!  



 



ACTIVITEITENROOSTER  MAART 

Datum klas activiteit Prijs in 
euro 

Ma 2 1 Bib 1,2 

Di 3 2 Bib 1,2 

 1ste Kl + P 1 Cc de Brouckère: Fragile—Le can des Songes 5+1,2 

Ma 9 5 Cc de Brouckère: Mieren slapen nooit 5 

Di 10 6 Cc de Brouckère: Mieren slapen nooit 5 

 5 Zwemmen 2,2 

Do 12 3 Bib 1,2 

Vrij 13 Allen Quiz oudercomité  

Ma 16 Lager Lager geen WARM! Bosgalm niet vrij  

 L1+L2 Cc de Brouckère: De grote reis van Meneer Beer 5 +1,2 

Di 17 5 Zwemmen 2,2 

Ma 23 Lager Lager geen WARM! Bosgalm niet vrij  

Di 24 1 Zwemmen 2,2 

Di 31 1 Zwemmen 2,2 
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Op zaterdag 15 februari was er onze folkavond op school. Heel wat pasjes en 

dansjes kwamen er aan te pas. 

Van harte dank aan de organiserende leerkrachten! 


