
forum door 
een klas 
van de 2de 
leefgroep. 

 
 
 

Kampeerweekend 25-27 mei 
Ook al kom je niet kamperen, 
iedereen is welkom om ons een 
bezoek te brengen. 
We logeren in De Lombarde, 
Elisabethlaan 4 Lombardsijde. 
Wil je op zaterdagavond mee pizza 
eten, dan kan je ze bestellen voor 12 
euro per pizza. 
Dit op rekeningnummer : 
WAO evenementen 
BE68 9731 1769 0134 
mededeling : Naam en aantal pizza's 
 

Wil je het  forum van Phoebe 
herbekijken? Dat kan hier 
  
 

 
 

Nieuwe brugfiguur  
Hallo, ik ben Lies Backers. Als nieuwe 
brugfiguur op school vervang ik  
Sofie Hillemans. Ik stel mezelf graag kort 
even voor! Met welke vragen kan je  
bijvoorbeeld bij mij terecht:  
- Ik moet papieren invullen voor de school, de 
schooltoelage, de kinderbijslag… en ik geraak er niet 
aan uit;  
- Sinds de echtscheiding is mijn kind teruggetrokken, 
stil en triestig. Ik zou graag uitzoeken hoe ik mijn kind 
kan verder helpen; 
- Ik durf niet alleen naar een dienst of een organisatie, 
want ik weet het niet goed zijn en ik ken er niemand.  
Als brugfiguur kan ik helpen door onder andere 
informatie te geven over onderwijscheques, 
studietoelage en vrije tijd, door ondersteuning te 
bieden bij het invullen van papieren of door een 
luisterend oor aan te bieden.  
Elke dinsdag en vrijdagvoormiddag ben ik aanwezig op 
school. Aarzel niet om mij aan te spreken, te bellen op 
0499 55 61 98 of te mailen via 
lies.backers@oostende.be .  
Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen!  
 
 

Verloren 
Yoran uit de klas van Kristin is zijn  
vriendenboekje (zie foto) een tijd  
geleden verloren op school. Heeft 
iemand hem gezien? Hij zou hem  
héél graag terugvinden.  
  
 

 
 

Verkeersweetje 
Wist je dat de werkgroep veilig verkeer 
aan het informeren is om een gemachtigd 
opzichter aan de schoolpoort te zetten? 
 

 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 april 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

                                 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
wortelsoep 
varkensgebraad 
erwtjes met ui 
aardappelen 
vanillepudding 

dinsdag 
champignonsoep 
kalkoenpavé 
currysaus + ananas 
witte rijst 
yoghurt aroma 
 

donderdag 
preisoep 
runderstoverij 
gemengde sla 
frietjes 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep/balletjes 
schartongrolletjes 
kervelsaus 
juliennegroenten 
aardappelen 
fruit 
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WOENSDAG 

GEZINSDAG 

FAMILIESALON 
MET KLEDIJHOEK 
EN NAAIATELIER 

VAN 9U30 - 12U 
  

MAANDELIJKSE 
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Flyertjes met alle gratis activiteiten op tafeltje 
in de hal en meer info op 
www.oostende.be/weekvandeopvoeding  

http://www.oostende.be/weekvandeopvoeding


 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

Woensdag gaan we zwemmen  Wie kan mee om te begeleiden. 
Vergeet niet de naam op de nieuwe truien, jassen, sandalen,... te schrijven.. 
 

Donderdag 3 mei mogen we gratis naar het trampolinepark Hangtime. We zoeken 
mensen die ons  kunnen voeren en halen met de auto. En liefst ook blijven om een extra 
oogje in het zeil te houden. We vertrekken rond 9u en keren tegen de middag terug. De 
kinderen moeten niets speciaals mee hebben. Wij zorgen voor fruit en water. 's Middag 
gaan de maaltijden gewoon door op school. Alvast bedankt! 
Bij mooi weer spelen we veel buiten. Smeer daarom je kind op zonnige dagen  
’s morgens in met zonnecrème met hoge beschermingsfactor en zorg voor een hoedje 
of petje. 
 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 

Deze week zijn we even bezig geweest over de bloemen, de lente en de zon. We 
hebben ook veel buiten gespeeld.  
We beginnen stilletjes aan met ons cadeautje voor moederdag. Surprise..  
Donderdag 3 mei mogen we gratis naar het trampolinepark Hangtime. We zoeken 
mensen die ons  kunnen voeren en halen met de auto. En liefst ook blijven om een extra 
oogje in het zeil te houden. We vertrekken rond 9u en keren tegen de middag terug. De 
kinderen moeten niets speciaals mee hebben. Wij zorgen voor fruit en water. 's Middag 
gaan de maaltijden gewoon door op school. Alvast bedankt! 

 
Maandag kampvergadering om 19u in de klas van Kristin. 
 

1ste leefgroep  Kristin oudste kleuters  

    Ons project mijn lijf en mijn kleren is afgewerkt.  
Maandag gaan we bowlen in de klas. Dit is Tenzins verjaardagswens.  
Op woensdag gaan we zwemmen . Wie kan mee begeleiden? We gaan ook  
even stilstaan bij mama en maken iets voor Moederdag. 
 
Maandag kampvergadering om 19u in de klas van Kristin. 

 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
We werken rond de lente en we hebben al wat materiaal verzameld in het park. 
Woensdag gaan we zwemmen . Wie kan mee begeleiden? 
Dinsdag doen de 3de kleuters mee aan de ateliers, het 2de kleuter blijft bij ons in de klas. 
Maandag kampvergadering om 19u in de klas van Kristin. 
 

2de leefgroep  Cindy   

We evalueren ons project over de oertijd.  
We zijn dringend nog op zoek naar volwassenen die een tweetal kinderen  
bij zich willen nemen gedurende een halve dag, in het kader van ons volgend 
project: Hoe leven volwassenen?  
 
1ste: elke dag lezen, vrijdag toets splitsen tot 10 (splitskaartjes oefenen), schrijven 
en Bingel.  
2de: lezen, vrijdag dictee wp 21 en toets X en : tafel van 10. Bingel  



 

2de leefgroep   Heidi  
  

1e : elke dag lezen, vrijdag toets splitsen tot 10 (splitskaartjes)  
       we leren over de brug rekenen!  
2e : lezen, vrijdag wp dictee 21, toets x en : 10  
 
Dinsdagnamiddag is er atelier. Visconserven zijn nog steeds zeer welkom!  

 

3de leefgroep Jolien 
 

We starten met blok 4. 
Dinsdag zijn er ateliers. Thema: vissersopstand. 
 
 
 

3de leefgroep Philip  

 

We starten met blok 4, dus met een nieuw rekenboekje... 
We kozen voor het project "Media en reclame" en werken hier 
verder aan.  
 
 

4de leefgroep Marie 

 

dinsdag toets metend rekenen en meetkunde 
woensdag zwemmen zesde 
donderdag toets getallen en bewerkingen 
vrijdag toets Frans module 10 
We plannen nog wat verjaardagswensen. 
zesdes: denk aan jullie fiets en lunch op vrijdag  
 

 

   4de leefgroep Aäron  

 
We beginnen al aan het laatste blok van dit jaar :(  
 
Dinsdag: Ateliers!!!!! Thema: vissersopstand. 
Woensdag: zwemmen 6des 
Vrijdag: turnen 

             Fietsen 6des = fiets + helm + boterhammen 
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Turnen: maandag : Philip, Jolien en Marijke 
              dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
                          woensdag: Heidi en Cindy 
              vrijdag: 5de en 6de leerjaar, Marijke, Els, Phoebe en Kristin 
Zwemmen: woensdag: 6de leerjaar, REDDEND ZWEMMEN MET KLEDIJ 
(Groot hemd van papa of opa en een pyjama broek in een plastiekzak) 

                  donderdag: Jolien en 1ste leerjaar 
(Graag een mailtje als je mee kan begeleiden naar het zwembad en in de 
kleedkamers. kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 
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