
NIEUWSBRIEF

SINTERKLAAS

november - december 2022

Sinterklaas was zijn pieten kwijt.

Ze hadden zich in een

hoogtewerker verstopt. 



VOORLEESWEEK
 

Bij ons op school

houden we van lezen.

In de voorleesweek

zetten we graag het

voorlezen in de kijker.



THEMA AFVAL

Straattheater
'Rotzooi'

De kleuters
werkten in
november
rond het

thema 'afval



PAPIER MAKEN
 KROKODILLENKLAS

Werken rond
afval is ook
denken aan

recyclage. Papier
maken is daar een

goed voorbeeld
van. 

SINTERKLAAS
PANDAKLAS



BOUWWERKEN 
NIEUWE SCHOOL

We kunnen al 
dromen van onze

nieuwe
school



IN ONZE SCHOOL... 
 

staan wij met verwondering in het leven

zijn wij verbonden met ons dorp Wijnendale

zijn we wijs: hoofd (denken), hart (socio-emotioneel) en handen (doen)

zorgen we  voor onderwijs voor al onze kinderen

In het 5de leerjaar

leerden ze over

hefbomen. De theorie

werd in de praktijk

omgezet. 

HEFBOMEN
L5A



LEREN SORTEREN

AXENROOS
 

THEMA AFVAL
VLINDERKLAS

Na Toeka, de Geluksvogels en Tina Talent zijn we dit jaar

gestart met een splinternieuw schoolthema.

 

De eerstvolgende jaren gaan we werken rond de

Axenroos. Met deze methode gaan we dieper in op de

sociale relaties tussen de kinderen.

 

Dit jaar werken we rond 2 dieren en zo gaan we verder tot

alle dieren aan de beurt kwamen. De pauw bijt de spits

af.

 

Na het beluisteren en meezingen van het pauwenlied,

leerden we de pauw kennen als een heel trots dier. Wat

kunnen we goed en zijn we dus heel trots over?

 

We bundelen onze krachten met een ‘axenklas’. Met deze

klas gaan we enkele keren per jaar zal samenwerken rond

de dieren van de axenroos. En daar zijn we al heel trots

op!



VOORLEZEN
UILTJESKLAS EN 2LB

KNIKKERBAAN 
L4A

In het 4de leerjaar zijn ze 
zo trots als een pauw op

hun zelfgemaakte
knikkerbaan!



PENSIOEN JUF
VEERLE

Juf Veerle werd in de

bloemetjes gezet. Vanaf

morgen geniet ze van haar

welverdiend pensioen. Geniet

ervan, juf Veerle!



NIVEAULEZEN
 L1A

BEE-BOT
 L2B

2B oefent de tafels 
met de Bee-Bot. 

Ook zin en tijd om
een groepje jonge lezers

te begeleiden?
Contacteer dan zeker de juffen op

wijnendale.lager1@sint-rembert.be

In het eerste
leerjaar lezen de

jonge lezers
twee keer per

week met
leesouders. 

Wat een kans!

Wat ben ik trots!



WINTERWONDERWANDELING vrijdag 20 januari

Facultatieve vrije dagen
maandag 24 april 2023
dinsdag 2 mei 2023

Kleuterfeest
maandag 13 maart 2023 (namiddag)
donderdag 16 maart 2023 (namiddag)
vrijdag 17 maart 2023 (namiddag)

Vormsel zondag 23 april 2023

Schoolreis 1ste en 2de graad donderdag 27 april 2023

Corrida (3de graad LO) vrijdag 21 april 2023 

Eerste communie donderdag 18 mei 2023

Bosklassen 3de graad maandag 22 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023

Data openklasmoment nieuwe kleuters
vrijdag 27 januari 2023 (instap 1 feb + instap
krokusvakantie) 
vrijdag 31 maart 2023 (instap paasvakantie)
vrijdag 12 mei 2023 (instap Hemelvaart)

Krokusvakantie ma 20 februari t.e.m. zo 26 februari 2023

Paasvakantie ma 3 april t.e.m. zo 16 april 2023

KALENDER
 SCHOOLJAAR 2022-2023

WINTERWONDER
WANDELING

Op vrijdagavond 20 januari
organiseren we met onze school een

winterwonderwandeling. 
Hou deze dag zeker vrij in jullie

gloednieuwe agenda!

enkel 5LA
en 6LA



Wisten jullie dat het zesde leerjaar in het kader
van de voorleesweek in alle klassen is gaan

voorlezen? Ze deden dit vol overgave!

WONDERWIJZE WEETJES

Wist je dat de verloren voorwerpen mét naam
bijna altijd hun eigenaar terugvinden?

Wist je dat zelfs de kleuterjuffen met
verstomming waren geslagen toen Gusta Afval

een leeg blikje cola weer vol toverde? 

 
Wisten jullie dat het 5de leerjaar op zoek is naar
kaarsresten? Dus heb je nog een stompje kaars

of kaarsen die je niet gebruikt: één adres!

Wist je dat er iedere week een 'spel van de
week' uithangt op onze speelplaats? We hadden

al tikkertje knakworst en deze week was het
tienbal.



KERST - 
EN NIEUWJAARSWENSEN

VOORLEZEN
3LA


