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Beste ouders, leerlingen en sympathisanten,
De dagen worden langer, de zon laat wat meer van zich zien, een mooie periode is in
aantocht!
De voorbije vastenperiode werden op school eerlijke producten verkocht ten voordele van
Broederlijk Delen. Dit leverde ongeveer 200 euro op.
Ook de voorbije koekenverkoop bracht geld in het laatje. Dit bedrag wordt gebruikt om
spelmateriaal aan te kopen om in de school te gebruiken.
De EHBOnamiddag voor onze leerlingen en hun ouders was een succes. Heel wat
ouders slaagden erin zich vrij te maken om deze namiddag bij te wonen. Zij konden met
hun kinderen wat basiskennis en vaardigheden opdoen rond eerste hulp.
Ondertussen werden de werken aan de toiletten aangevat. De werken worden met grote
interesse gevolgd door heel wat leerlingen. De toiletten (voor meisjes, dames en
andersvaliden) zullen klaar zijn net vóór het schoolfeest.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen tot deelname aan de
oudervereniging. Enkele malen per jaar komen we samen met ouders om voorbije en
toekomstige activiteiten te bespreken. Het is tevens een moment om vragen te
stellen rond de schoolwerking. Er wordt gewerkt met open vergaderingen, waarop
iedereen welkom is en tot niets verplicht wordt. Kom zeker eens kijken!

Ik wens jullie een zalig Pasen en een prettige vakantie.
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Oei, ik groei |

Tijdens ons W.O. thema leren we over de groei van baby tot kind.
Daarom leek het ons fijn om eens een baby'tje uit te nodigen in de klas.
Juf Davina kwam op bezoek in de klas met haar zoontje Juul. Juf Davina wou zelfs
Juul wassen in de klas. Dat vonden de leerlingen natuurlijk superfijn!
Een grote dankjewel aan juf Davina en haar zoontje Juul.

Rollebolle in Wevelgem
Op donderdag 3 maart gingen we samen met A1 naar Rollebolle in Wevelgem.
Tijdens deze voormiddag mochten we allerlei verschillende spelletjes uitproberen.
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Kronkeldidoe |
Sporten is gezond! Op Kronkeldidoe was het erg fijn. We hebben gedanst, gefietst,
gelopen, geklommen, ... het springkasteel was het leukste van allemaal!

naar de brandweerkazerne in Wervik |
Op maandag 7 maart ging klas B2 naar de brandweerkazerne van Wervik. Daar wachtte
mr. Senne ons op. Hij gaf ons een rondleiding in de kazerne, we mochten mee voor een
ritje in de brandweerwagen en elk van ons mocht proberen ook brandje te blussen.

nieuws
uit
B3

Lentekriebels in de Palingbeek 04-03-2016 |

Viesvuilland |
Dinsdag kwam prinses Claire op bezoek in onze school. Ze was erg verdrietig omdat er in
haar land Viesvuilland zoveel afval en rommel overal rond ligt. We hielpen haar graag met
het opruimen en leerden op de juiste manier sorteren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
onze eigen omgeving proper en net blijft.
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alfabet oefenen 21-01-2016 |
We oefenen het alfabet met ons digibord en dit gaat al heel goed! Kijk op ons deeltje op de
schoolwebsite! Daar vind je alfabetspelletjes terug!

Geocaching 03-03-2016 |
Vandaag gingen we schatten zoeken in Menen. We vonden alle schatten en wandelden
7,5 km. Proficiat!!

B6

In Rekkem is er een grote tuin. De kloostertuin. We gaan er af en toe
werken en het is er superleuk! Er zijn geitjes en veel groen.We ruimen er
takken en verzorgen de dieren!

nieuws uit B7
alles met de bal
Op maandag 22 februari trokken we naar De Pionier in Wervik.
Daar mochten we proeven van allerlei verschillende balsporten.
De sporthal was in 3 grote delen verdeeld. In elk deel werden ons tal van leuke balsporten
aangeleerd. Sommige sporten waren ons bekend, maar de meeste waren nieuw.
Al vanaf de eerste zaal konden we ons goed uitleven. Zo moesten we proberen een grote
kubus van een paal te gooien, speelden we bouncebal en dribbelden we er op los met een
basketbal.
De tweede zaal bestond uit allemaal kleine spelletjes met de bal. Zo konden we balletjes
katapulteren met een soort voetkatapult, konden we knikkeren en mochten we een rugbybal
keihard tegen de muur schoppen.
In de laatste zaal mochten we met een reuzenbal spelen. Dit was duidelijk de favoriete
activiteit van de meeste kinderen.
Moe maar voldaan keerden we rond de middag met de bus terug naar school. We kunnen
zeker spreken van een geslaagde sportieve voormiddag!

B8
WO: de kok |
Op maandag 1 februari gingen we met enkele
klassen naar de pizza hut in Kortrijk. We namen
eerst de trein. Daarna gingen we te voet tot aan de
pizza hut. Daar mochten de leerlingen kiezen uit
enkele gerechten: pizza, spaghetti of kip.
Na het hoofdgerecht volgde nog een lekker
dessert: een ijsje.
De leerlingen vonden het een leuke maar vooral
lekkere uitstap!

Tijdens de WOlessen werken we rond
het thema 'de kok'. We bakten al een
chocoladetaart en een rijsttaart. Deze
week maakten we bananenmilkshake.
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bezoek pizzahut
Samen met de klas van juf Emmely en juf Sarah gingen we op uitstap
naar de pizzahut te Kortrijk naar aanleiding van ons WOthema " de
keuken"
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De kouter |
Op 4 februari trokken de schoolverlaters
naar de Kouter. Ze leerden er heel wat bij:
haartooi, timmeren, schilderen, koken, ...

Een complimentje aub ... |
Binnenkort moeten onze leerlingen 3 dagen samen doorbrengen tijdens de cultuurklassen.
Om de sfeer erin te brengen, luisterden we naar het complimentenlied. Daarna lieten we
onze eigen complimentjes op elkaar los.
B10  Jullie zijn top!
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Op bezoek bij een kunstenaar |
Tijdens de WO lessen gingen we samen met klas A4 op bezoek bij een echte
kunstenaar. We namen een kijkje in zijn atelier in Poperinge. We namen de trein
vanuit Menen en werden ondergedompeld in de wereld van Sven Verhaeghe. Het
was super!

bezoek rusthuis Rekkem |
Op dinsdagmiddag 9 februari bezochten de klassen A4 en B11 het rusthuis te Rekkem. Daar
was een educatieve tentoonstelling over: 'de vroegere tijden'. Op een speelse wijze leerden de
leerlingen kennis maken met de gewoontes van vroeger rond kledij  wonen  media  eten &
drinken. Het was een zeer leuke en leerrijke namiddag.
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schoolbezoeken |
Volgend jaar verlaten de kinderen van onze klas de school. Als voorbereiding bezochten
we 4 verschillende secundaire scholen (SintJoris/ de Lage Kouter/ PTI/ VTI). Het
enthousiasme was groot!

sfeerfoto's |
Verjaardagen, klassikale beloningen, driekoningen,... redenen genoeg om te feesten....

B13

Ruimteboxen in de klas |
Elke maand komt de kinesist, juf Lien, in onze klas om onze
ruimtelijke vaardigheden te trainen. We krijgen telkens heel leerrijke
en leuke oefeningen rond een bepaald onderwerp. Deze keer
maakten we patronen met behulp van veters.

A1
Witloofkweek in de klas |
A1 en A2 kweken opnieuw samen witloof in de klas.
De wortels legden we in een emmer met water zodat ze kunnen groeien.
Soms moeten de wortels ook wat extra voedingsstoffen krijgen.
Als we het witloof goed verzorgen, kunnen we binnenkort misschien wel smullen van lekkere
witloof in hesp!

we bakken pannenkoeken in de klas. |
Hoera, op 2 maart was Ymke jarig!
Dit wordt in A1 natuurlijk gevierd met pannenkoeken.
De leerlingen helpen steeds om het
pannenkoekendeeg te maken en daarna bakken we
gezellig samen onze pannenkoeken.
Zoals steeds was het weer heel plezant!

A2
Naar de bib |
In maart startte de jeugdboekenweek. Tijdens de jeugdboekenweek brachten we een bezoek
aan de bibliotheek van Menen. We kregen eerst een rondleiding door de bib. We moesten goed
opletten want we kregen dan vragen over wat we wel of niet mogen doen in de bibliotheek.
Daarna was er nog een muzikale pak voorzien met opdrachten in de bib. Als laatste mochten we
een boek kiezen.

A3
Naar het minnehuis |
We werken dit jaar een superleuk project uit met het minnehuis uit Wervik. Dit is een creatief
dagcentrum voor mensen met een handicap. We gaan er enkele dagen samen knutselen en
stellen op het schoolfeest tentoon!! Kom dat zien!

A4
Kunstenaar
Samen met de klas van juf Nathalie gingen we op bezoek bij de kunstenaar Sven
Verhaeghe. Het werd een leerrijke uitstap. We namen een kijkje in zijn creatief atelier!

jeugdboekenweek

Dikke truiendag 18-02-2016 |
Maandag 15 februari was het dikke truiendag. De verwarming stond
een beetje lager en we kleedden ons lekker warm. Er was een toffe
modeshow en we mochten paraderen op de catwalk!

carnaval

Op 7 maart ging de Jeugdboekenweek van start met een toneeltje met boer Jos en
boerin Margriet. De boerin wou graag met de boer en zijn koeien verhuizen naar de
stad maar dat bleek toch een beetje moeilijk… De jongsten van onze school werkten
met het boek “Pluk van de Petteflet” van Annie M.G. Smith. Samen met Pluk werden
allerlei spelletjes gespeeld en er werd ook een leuke plukbladwijzer gemaakt.
Daarnaast kwam “De Vertelster” op school die verschillende klassen helemaal
meevoerde in een prachtig verhaal over een koning, een koningin en een zonnevogel.
Zowel de kinderen als de leerkrachten hingen aan haar lippen! Verder maakten de
leerlingen van B8 en B9 leuke filmpjes over de jeugdboekenweek . De oudste klassen
mochten dan weer naar de bibliotheek om te luisteren naar de jeugdauteurs Jonas
Boets en Anna Woltz. Zo zat iedereen de voorbije weken met de NEUS IN DE
BOEKEN !!

GOED
NIEUWS
Mories, zoontje van juf Saar (B7)
Olivia, dochtertje van juf Lisa (logopediste)
Zoë, zusje van Kobe Vandevelde (B6)
Finn, broertje van Tiele Desmet (B12)
Patrick, kleinzoon van Martine

DROEVIG
NIEUWS

Gerard Marchelin, pepe van Jana (B6) en Kayla (B8) Delcroix
Danielle Verscheure, meme van Kobe Vandevelde (B6)
Eric Seynhaeve, nonkel van Xander Seynhaeve (B6)
Roger, Galleyn, opa van Tiziana Endron (B6)
Meme van Maxime (B7)
Meme van Lana (B7)
(stief)meme van Jaimy (B7)
maandag 11 april 2016 start derde trimester
zondag 17 april 2016 kunstproject op school (Scholengemeenschap)
maandag 25 april  woensdag 27 april 2016 boerderijklassen
dinsdag 26 april 2016 schoolreis jongste klassen
woensdag 27 april  vrijdag 29 april 2016 zeeklassen  cultuurklassen
zaterdag 30 april 2016 Vormsel
zondag 1 mei 2016 Feest van de Arbeid
donderdag 5 mei 201 O.L.H. Hemelvaart

kalender 2016

vrijdag 6 mei 2016 vrije dag
zondag 8 mei 2016 Eerste communie
zondag 15 mei 2016 Pinksteren

maandag 16 mei 2016 vrije dag (pinstermaandag)
dinsdag 17 mei 2016 oudervereniging
zondag 5 juni 2016 schoolfeest
maandag 6 juni 2016 vrije dag
donderdag 16 juni 2016 oudervereniging (dank)
vrijdag 24 juni  zondag 26 juni 2016 schoolverlatersweekend
maandag 27 juni 2016 sportdag
dinsdag 28 juni 2016 rapportenavond
vrijdag 1 juli  donderdag 1 september 2016 grote vakantie

spelletjeshoek

vernieuwde

WEBSITE
www.buloblijdhove.be - www.bloblijdhove.be

Voor de kerstvakantie konden we via de facebookpagina van keukens
Dekeyzer “likes” verzamelen. Op die manier kregen we maar liefst 250
euro ! Hiermee kochten we tal van nieuwe boekjes voor onze
schoolbibliotheek. LEESPLEZIER verzekerd bij de kinderen !

