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Woordje van de directeur
Met een groot hart….samen op weg.
Het schooljaar is mooi gestart en er zijn al bijna vier maanden voorbij.
Het doel was dat we er samen iets leuks zouden van maken.
Het was een hele opgave. Maar we deden het allemaal samen: leerlingen,
leerkrachten, directie, secretariaat, onderhoudspersoneel, toezichters,
vrijwilligers, schoolbestuur, ouders, grootouders,…
Samen vormen we één grote school, samen vormen we één groot hart.
Voor de komende feestdagen:

Op maandag 10 januari 2022 zien we elkaar terug om het tweede trimester in
te zetten met vol nieuwe moed.

We gaan even terugblikken op de mooie
maanden en ook op de nieuwe acties die
jullie nog mogen verwachten in het tweede
trimester.
Wens je iets te vragen, te melden,….
je bent steeds welkom.
Groetjes,
Juf Lieve

Verlofdagen 2021-2022
Eerste trimester
• Maatregel Onderwijs: vervroegde kerstvakantie van maandag
20/12/2021 tot en met vrijdag 24/12/2021
• Kerstvakantie: maandag 27/12/2021 tot en met zondag
09/01/2022
Tweede trimester
• Krokusvakantie: maandag 28/02/2022 tot en met zondag
06/03/2022
• Facultatieve verlofdag: maandag 28/03/2022
• Paasvakantie: maandag 04/04/2022 tot en met Paasmaandag
18/04/2022
Derde trimester
• O.L.H. -Hemelvaart: donderdag 26/05/2022 en brugdag vrijdag
27/05/2022
• Pedagogische studiedag: maandag 30/05/2022
• Pinkstermaandag: maandag 06/06/2022
• Halve dag school: donderdag 30/06/2022 (de school eindigt om 12u)

Belangrijke data 2021-2022
•

Oudercontacten voor alle klassen
(selectieve oudercontacten voor het 1ste leerjaar):
week van maandag 21/02/2022 tot en met vrijdag 25/02/2022

•

Schoolfeest: vrijdag 25/03/2022 en zaterdag 26/03/2022

•

Eerste Communie: zaterdag 07/05/2022

•

Plechtige Communie: zaterdag 21/05/2022

•

Oudercontacten voor alle klassen:
week van maandag 27/06/2022 tot en met donderdag 30/06/2022

Terugblik op het eerste trimester
STRAPdag
De fietsenstalling was te klein voor de fietsenketting
van wel 103 meter lang. En dan heb je ons
luchtfietsen nog niet gezien.

Helm Op, Fluo Top
Wij zien dat heel wat kinderen met hun fluojas en helm
naar school komen.

Sport- en natuuractiviteiten
Klein en groot nam de voorbije maanden deel aan tal van
activiteiten: hindernisparcours, lopen in de tuin, gymland,
MOEV-met je klas naar de top, leer- en boswandelingen, dag
van de sportclub….

De jarigen van de maand
De voorbije maanden werden onze jarige leerlingen
extra gevierd en in de schijnwerpers gezet.

Geluksvogels ‘vriendschap’
In onze school is het belangrijk dat we er als vrienden zijn
voor elkaar, dit dragen we ook uit samen met onze kinderen.

september en oktober:
Saxi ‘vrienden moedigen elkaar aan’
voorstelling: derde graad

november en december:
Parus ‘vrienden zijn vriendelijk’
voorstelling: tweede graad

Leerlingenraad
Onze leeringen bruisen van nieuwe ideeën om onze school nog leuker te
maken om te leren en te spelen.

Halloweenfeest
Het werd een griezelige dag met muziek op de speelplaats ,
popcorn en fruitsap , verschillende activiteiten voor de kleutertjes en een
Halloween party voor het lager!

Sinterklaasfeest
We hielden voor alle kinderen van onze school een leuk Sinterklaasfeest, live
ofwel voor de computer. Ook kon iedereen smullen van klaaskoeken en
chocomelk, ook aan de kinderen thuis hebben we gedacht. Daarnaast kregen alle klassen
geschenkjes, ook ons oudercomité had blijkbaar een brief geschreven naar de Sint om extra
geschenkjes te brengen. Hartelijk bedankt hiervoor.

Acties: koekjesverkoop – boekenbeurs
Hartelijk dank aan ouders, familieleden,…. om onze school
te ondersteunen.
• Met de opbrengst van de koekjesverkoop verfraaiden
we de speelplaats, met nieuwe speelmaterialen
gekozen door de leerlingen.
• Na de boekenbeurs konden we met de winst voor elke klas een
boekenpakket kiezen.

Vooruitblik op het tweede trimester
JANUARI 2022
11 januari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
12 januari: in de namiddag minivoetbaltornooi voor het 6de leerjaar
15 januari: curieuzeneuzemoment voor nieuwe kleuters en leerlingen
18 januari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
21 jnauari: theater voor de 2de kleuterklas
25 januari: theater voor het 5de en 6de leerjaar
25 januari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
28 januari: vieren jarigen van de maand januari
31 januari: toonmoment geluksvogel King ‘vrienden werken samen’
1ste en 2de leerjaar
FEBRUARI 2022
1 februari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
8 februari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
11 februari: dikke truiendag
15 februari: zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar
22 februari: zwemmen voor de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar
24 februari: frietjesdag
25 februari: vieren jarigen van de maand februari
21 februari – 25 februari: reguliere oudercontacten (voor 1lj selectief)
27 februari – 7 maart: week van de vrijwilligers
28 februari tot en met 4 maart: krokusvakantie
MAART 2022
7 maart: auteurslezing voor het 3de leerjaar
8 maart: auteurslezing voor het 2de leerjaar
9 maart: auteurslezing voor het 5de leerjaar
10 maart: auteurslezing voor het 6de leerjaar
10 maart: leerlingenraad
14 maart: auteurslezing voor het 4de leerjaar
18 maart: theater voor het 2de leerjaar
18 maart: toonmoment geluksvogel Pluvia ‘vrienden helpen elkaar’
2de kleuterklas en 3de kleuterklas
24 maart: theater 3de leerjaar
25 maart – 26 maart: schoolfeest - musical
28 maart: facultatieve verlofdag
31 maart: frietjesdag
31 maart: vieren jarigen van de maand maart
APRIL 2022
4 april tot en met 18 april: paasvakantie
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… we dit schooljaar nog drie thema’s hebben van de
geluksvogels ‘vriendschap’. Elk thema wordt door een
andere graad voorgesteld.
• 31 januari 2022: King – ijsvogel
‘vrienden werken samen’
voorstelling door het 1ste en 2de leerjaar
• 18 maart 2022: Pluvia - krokodilwachter
‘vrienden helpen elkaar’
voorstelling door de 2de en 3de kleuterklas
• 13 mei 2022: Dudeljo - wielewaal
‘vrienden maken nieuwe vrienden’
voorstelling door de peuters en 1ste kleuterklas
… we graag een rustige ruimte wilen creëren waar
de kinderen de kans krijgen om tot rust te komen
tijdens de speeltijden. Een ruimte waar de kinderen
kunnen:
• in boeken lezen
• tekenen
• een gezelschapsspel spelen
….we na onze pedagogische studiedag ‘sporenbeleid’
van 22/10 volop aan de slag zijn gegaan. Bij de
kleuters differentiëren we door hen op vrijdag de kans
te geven om eens te gaan spelen in een andere
kleuterklas. In het lager werken we met het
sporenbeleid in het vak wiskunde.
…ons oudercomité zes nieuwe leden extra telt.
Ons oudercomité is een team dat:
• de school ondersteunt bij activiteiten
• zelf activiteiten organiseert ten voordele van de
school
• de school helpt op de klusjesdagen
• kritisch mee nadenkt
• creatieve ideeën aanbrengt
…dat de kinderen zich volop in het tweede trimester
gaan voorbereiden op een spetterende musical.
Een show waarin de kinderen gaan acteren, zingen en
dansen.
Noteer alvast deze data in jullie kalender:
Vrijdag 25/03/2022 – zaterdag 26/03/2022

Beste vriendjes, zoek je nog leuke activiteiten
voor tijdens de kerstvakantie?
Hier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een paar ideetjes….
Speel zelfgemaakte bowling met lege melkflessen en tennisballen.
Ga vouwen met gekleurd papier.
Bouw een dromenvanger van papieren borden, linten, belletjes en
alles wat je vindt om mee te versieren.
Houd een wedstrijd met als thema “het grappigste gezicht” en maak
er foto’s van.
Ga koorddansen op een kabel: plak een touw vast met plakband op
de vloer en ga erover heen lopen. Als extra moeilijkheidsgraad kan je
dit geblinddoekt doen of kunstjes doen.
Ballen gooien: probeer pingpongballen (of andere) in plastic bakjes te
gooien van verschillende maten, en geef per bakje een aantal punten.
Maak een garage voor speelgoedauto’s van een doos en WC-rollen en
parkeer alle auto’s.
Neem met een paar vriendjes elk 5 wasknijpers die je moet proberen
op de kleding van iemand anders kwijt te raken. Als het spel stopt
heeft het vriendje met de minste wasknijpers gewonnen.
Maak een knikkerbaan in de deksel van een schoenendoos en wat
rietjes.
Maak wenskaarten met glitter, lijm en alles waar je ze verder maar
mee kan versieren
Maak slingers van papier of een slinger van bladeren.
Schrijf een brief met letters die je uit de krant scheurt of knipt.
Schrijf een geheime brief met citroensap: Eerst zie je niks, maar als
je hem voorzichtig bij een kaars houdt kun je het lezen.
Bouw een poppenhuis van een doos, karton en oude stoffen. Maak de
popjes van ijsstokjes en pijpenragers.
Creëer waterkunst: kruimel een paar stukjes stoepkrijt op een
papieren bordje of een stevig stuk papier en laat er voorzichtig water
op druppelen. Regent het? Neem je bordje dan mee naar buiten.
Maak zoutdeeg van meel, zout en water en ga kleien.
Teken een stripverhaal.
Verander de gang in een spinnenweb met stroken WC-papier of linten
en ga erdoor heen zonder ze aan te raken..
Begin een band: ga drummen op pannen, gebruik een bezem als
gitaar, maak een shaker van een dichte WC-rol met rijst erin en een
keukenrol als microfoon.
….

Wil je een paar ideetjes of foto’s met de vriendjes van de school delen,
stuur dit door via mail naar: school@vbszderegenboog.be of stop dit in
onze ideëenbus aan de muur van de school. Wij maken graag hier een
collage van op onze facebookpagina

