topgazet van 17 maart 2017
paasvakantie

help!

Van vrijdagavond 31 maart tot en met maandag
17 april, krijgen we tijd voor een adempauze. De
schoolpoort zwaait opnieuw open op dinsdag
18 april.

Vandaag verspreiden we een vraag om hulp
tijdens het schoolfeest: in bijlage, in de
boekentas van je bengel en op de website.
En ook al kan je maar een uurtje, alle beetjes
helpen. Wie zich kandidaat stelt, krijgt feedback
over de toegewezen taak. Alvast bedankt!

schoolfeest
Op 22 april gaat het topschoolfeest door te
Vogelzang 81. Leerkrachten, ouderraad en
kinderen
zijn
volop
bezig
met
de
voorbereidingen. Het wordt een heus
iedereen @nders-feest. De kleuters
herhalen hun succesvolle act die in première
ging tijdens het feest van de grootouders. De
toppers van de lagere school gaan door op
datzelfde elan.

programma
Het buitenpodium hebben we niet meer besteld,
alle optredens gaan door in de gymzaal. Dat
betekent dat we vroeger beginnen en ons aan
een strakke planning zullen houden. Wie het
eerste optreden mist, krijgt toch nog de kans om
te genieten van de muzische talenten van hun
topper, elke act wordt immers twee keer
opgevoerd:

12.30 uur - kleuters verzamelen in de klas
13.00
kleuters optreden 1
14.00
kleuters optreden 2

Paasgebeuren op zaterdag 15 april
Om de nog jonge traditie van de doortocht van
de paasklokken in Punt niet verloren te laten
gaan, hebben KWB en de gezinsvieringen de
handen in mekaar geslagen om op Paaszaterdag
(zaterdag 15 april te 18.00 uur) paaseieren
rapen te organiseren na de gezinsviering die om
17u30 begint. Als de paasklokken ons ook dit
jaar weten te vinden dan kunnen kinderen en
ouders na het zoeken van de paaseitjes gezellig
een chocoladen eitje verorberen en genieten van
een borreltje, pintje, frisdrank of warme choco.
Kom jij ook?
René Heylen

tutors
Tutorlezen is een vorm van lezen waarbij een
oudere leerling een jongere begeleidt. De
vijfdeklassers zijn leesmakkers voor de toppers
uit het tweede leerjaar. Zowel het leesplezier als
het rendement wordt op die manier verhoogd.

14.45 uur – verzamelen toppers lager
15.15
lagere school optreden 1
16.15
lagere school optreden 2

floeren zetel
Voor het schoolfeest zijn we op zoek naar een –
liefst opvallende – zetel. Het mag er eentje van
fluweel zijn maar dat is geen noodzaak. Wie
heeft dat in huis kan het voor enkele dagen
missen?

verkoop van lootjes
Tombolaloten geven we enkel met de oudsten
van de lagere school mee. De kinderen van 1L &
2L mogen 5 boekjes trachten te verkopen, die
van de 2de en 3de graad krijgen er 10. Gelieve
wat niet verkocht werd, samen met de strookjes
en het geld, tijdig terug aan de titularis te
bezorgen. Volgende week komen ze er aan!

De samenwerking over de leeftijden heen
bevordert bovendien het welbevinden en de
samenhorigheid. Ook de kleuters van de
koningsklas voelen zich verwend, wat is het fijn
om een tienjarige topper in de klas te krijgen die
perfect voorleest!

vlooienmarkt
Op vrijdag 31 maart organiseren de grootste
toppers weer een vlooienmarkt te Vogelzang 81.
De kleinere pupillen komen shoppen en kunnen
voor enkele centen of euro’s wat moois of lekkers
op de kop tikken. Áls er thuis een beetje op
toegekeken wordt wat zoon- of dochterlief wil
verkopen uiteraard. Vuile of tot op de draad
versleten spullen zijn niet welkom.
De opbrengst wordt geschonken aan Cunina, de
Geelse organisatie die zich toelegt op allerlei
vormen van ontwikkelingshulp.

We werkten 14 dagen rond het boek ‘Kikker is
Kikker’ van Max Velthuys. Superleuk en perfect
aansluitend bij ons jaarthema: iedereen mag
gewoon zichzelf zijn zoals eend en kikker.
Bedankt aan onze voorlezers.

toppunt!
Yvonne, de oma van Summer, deed ons een heel
arsenaal spellen cadeau.
Elize Yavas uit de koningsklas heeft haar step
geschonken aan de school.
We zijn blij met deze giften, dankjewel aan de
gulle schenkers.

topagenda
woensdag 22/03

speeldag nieuwe
kleuters

vrijdag 31/03

klokken van Rome!

maandag

01/05

vrijaf!

woensdag

03/05

filmfestival MOOOV
voor 2L en 3L en 4L

donderdag 04/05

filmfestival MOOOV
voor 5L en 6L

donderdag 04/05

filmfestival MOOOV
voor 3K en 1L

zaterdag

06/05

Eerste Communie
14.00 uur

maandag

08/05

1L en 2L naar
Hooibeekhoeve &
Prinsenpark

zaterdag

13/05

Vormsel 10.00 uur
Kerk St. Dimpna

papadag
Op dinsdag 14 maart was het super druk in onze
klas. Bijna alle papa’s waren van de partij, we
hebben macaroni en broodpudding gemaakt.
Zandkastelen
gebouwd
en
knappe
schilderwerkjes gemaakt. Het zonnetje scheen
en dus konden we ook buiten ravotten.
Dankjewel, aan alle papa’s voor deze leuke dag.
Kabouter – en kikkerklas

voorleesmaand

Pasen

soms heel even stilstaan
bij het moment van nu
een kleine adempauze
pas dan weer verder gaan
kom tot jezelf
het hollen vermijden
geniet van het moment
de innerlijke stilte
zal onrust bevrijden
In de kabouter- en Kikkerklas kwamen de
ouders en grootouders voorlezen in de klas naar
aanleiding van de jeugdboekenmaand. Het was
heel leuk en leerrijk en de kleuters hingen aan
de vertellers hun lippen.

uit ‘leeftocht’ van het VVKBaO
Aan jullie allen: een fijn Paasfeest
gewenst!

