Nieuwsbrief september – schooljaar 2021-2022
6 november 2021
Ons jaarthema dit schooljaar :

LEES

Terugblik
De maanden september en oktober stonden meteen bol van leuke en leerrijke
activiteiten en uitstappen! Kijk zeker op onze schoolwebsite en ontdek de talrijke
foto’s!

Op de eerste schooldag werden alle leerlingen onthaald door de leerkrachten
van de lagere school die zich verkleed hadden in hun favoriete personage uit hun
lievelingsboek. Meteen werd zo ook ons jaarthema duidelijk “LEES!”. Elke
maand proberen de leerlingen de Masked reader te ontmaskeren. Bekijk zeker de
filmpjes die via Gimme verstuurd worden of op FB.
We willen alle kinderen van onze Biekorf nóg meer leeskriebels doen krijgen. De
leerkrachten hebben enorm hun best gedaan om zich te vermommen in een
Masked Reader met hun favoriete boek!
Slagen onze Biekes er in om ze te ontmaskeren?
Elke maand krijgen ze tips die hen hierbij kunnen helpen.
Hou onze facebook en onze instagram pagina goed in het oog!
De kleuters, die zijn op zoek naar De Walbiekes (van "Waar is Wally?")
Elke maand wordt er een prentenboek tot leven gebracht op de kleuterspeelplaats.
Aan allen veel zoek- en leesplezier gewenst!!!!!!!
Ondertussen werd Discohond al ontmaskerd als juf Sara en Tos als meester Glenn.
We gaan nu op zoek naar de leerkracht die achter VODAZKA zit. Bekijk het filmpje
op FB of Gimme.
Om het leesplezier van onze leerlingen aan te wakkeren nodigden we een auteur
uit op school. Luc Embrechts kwam op 20 oktober aan onze leerlingen van het
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar vertellen over zijn beroep en de boeken die hij schreef.
Zijn bezoek werkte inspirerend!
Op maandag 20 september fietsten het vijfde en zesde leerjaar naar het
Vrijbroekpark in Mechelen. Via de natuurgids gids kwamen ze van alles te weten
over uilen. Ze moesten niet alleen luisteren maar mochten ook zelf veel doen. Ze
leerden samenwerken, hun gehoorzintuig werd getest en ze deden opdrachten
met een verrekijker en een kompas. Na de picknick mochten ze zich ook nog
uitleven in de speeltuin. Een geslaagde uitstap !
Op woensdag 22 september namen alle klassen van de lagere school deel
aan de scholenveldloop in Vilvoorde. Dat wij een sportieve school zijn, hebben ze
daar in Vilvoorde zeker gemerkt. Alle biekes deden hun uiterste best en liepen zo
hard als ze konden. Proficiat ! We zijn heel trots op hen allemaal. Sommige
leerlingen stonden op het podium en behaalden een medaille. Proficiat Leon,
Gitte, Jasmien en Anas.
Op vrijdag 1 oktober fietsten het vijfde en zesde leerjaar onder begeleiding
van de politie naar de sporthal in Eppegem. Ze maakten kennis met "American
games" Vooral hun baseball-skills werden getest. Wist je dat Ismail een
baseball- bal aan een snelheid van 64 km/uur door de lucht kan gooien ? Geen
enkele leerling of juf deed beter. Ze leerden samen spelen, winnen, af en toe
verliezen, maar vooral dat fair-play heel belangrijk is. En daar waren de Biekes
heel goed in, zei de monitor.
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 oktober hebben we met heel de
school aan het project ‘Voel je wel in je pel’ gewerkt. Tijdens die week zijn de
leerlingen gestimuleerd geweest om gezonder en actiever door het leven te
gaan. Elke ochtend startten we de dag op een sportieve manier en dansten we
met heel de school op het ‘Superlife’lied. De kleuters startten elke dag met een
toneel over een jongetje dat veel snoept en door fruit wordt overgehaald om
meer fruit te eten. De leerlingen van de lagere school werden uitgedaagd aan de

hand van challenges. Op maandag wouden we alleen maar lachende en blije
gezichten zien. De challenge: geen ruzie maken. Dinsdag was het bewegingsdag.
De leerlingen probeerden zoveel mogelijk te bewegen doorheen de dag.
Woensdag was het waterdag. De challenge: drinkbus moet leeg! Donderdag was
gelijk aan ‘geen koek-dag’. De leerlingen aten 2 keer een stukje fruit. De
leerlingen maakten toen ook een gezond tussendoortje. Onze Biekes hebben de
challenges met succes behaald en kregen als beloning een extra lange speeltijd!
De kostprijs van al deze activiteiten zit mee vervat in de maximumfactuur.
Wist je dat…
… alle klassen weer een extra budget ontvingen om hun klasbibliotheek te
verrijken.
… juf Laure op 6 oktober mama werd van een wolk van een dochter: Stella.
Proficiat aan de fiere ouders laure en Dries en aan “grote” zus Pippa.
… we meer dan 800 dozen wafeltjes verkochten. Dankjewel aan iedereen die ons
gesteund heeft.
… we opnieuw geen eetfestijn mogen organiseren en daarom na de herfstvakantie
starten met een soepverkoop? De leden van het oudercomité hebben de soepen
voorgeproefd en heel lekker bevonden. De soepen worden dagvers bereid met
enkel verse groenten! We hopen op een mooie verkoop.
… ook een grootouderfeest in De kring niet mag doorgaan en daarom vervangen
wordt door een actieve grootouder-met- kleinkind wandeling.

Vooruitblik
Nieuwe activiteiten staan vetgedrukt en schuin
08/11/2021
START SOEPEN-VERKOOP
11/11/2021
Wapenstilstand. Geen school.
17 /11 /2021
VM
Wandel en doe tocht met grootouders van de kleuters
17/11/2021
Briefjes verkoop van soepen binnen brengen.
18/11/2021
NM
Workshop in Dossin kazerne van Mechelen L6
19/11/2021
VM
Sportdag: Alles met de bal L3 en L4 (sporthal Eppegem)
19/11/2021
Activiteit voor grootouders van de kleuterschool
20/11/2021
Eetfestijn
22/11/2021
VM
Workshop striptekenen in bib van Vilvoorde (L6)
22/11/2021
Hele dag
Natuurwandeling Vrijbroekpark met gids L1, L2 (met bus)
22/11/2021
VM
Workshop rond klimaat L5
NM
Workshop rond klimaat L6
24/11/2021
VM
Workshop Scratch voor L5 en L6
26/11/2021
Van 15.20u
Ophalen bestelde soepen aan school.
tot 18u
30/11/2021
20u
Vergadering oudercomité
03/12/2021
VM
Sportdag: Rollebolle K2 en K3 (sporthal Vilvoorde)
06/12/2021
Sinterklaas op school
10/12/2021
Rapport 2 (enkel voor L4, L5 en L6)
15/12/2021
10.45u
Meespeeluurtje in de instapklas voor de instappertjes na
de kerstvakantie en de krokusvakantie
17/12/2021
L1
Medisch onderzoek en vaccinatie
20/12/2021
L3
Bezoek aan speelgoedmuseum met workshop

20/12/2021
of
21/12/2021
Van 24/12/’21 om
12u
13/01/2022
14/01/2022
25/01/2022
02/02/2022
17/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
Van 28/02/’22
23/03/2022
25/03/2022
30/03/2022

tot
09/01/2022
Hele dag
Hele dag
20u

tot
06/03/2022
10.45u
NM

31/03/2022
Van 04/04/2022

tot
18/04/2022

28/04/2022
05/05/2022
09/05//2022

Heel de dag

15/05/2022
20/05/2022
26/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
06/06/2022
10/06/2022
17/06/2022
21/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
27/06/2022

tot
29/05/2022
03/06/2022
Heel de dag
Heel de dag

Heel de dag
20u
Heel de dag
Heel de dag

28/06/2022

vanaf 15.30u

30/06/2022

Om 20.00u
12.10u

Rapport 2 (L1, L2, L3)
Proefwerkenrapport(L4, L5, L6) + bewegingsrapport 1
Verplicht oudercontact kleuterschool en lagere school.
Kerstvakantie start op 24 / 12 om 12u!. Van 27 december
tot en met 31 december (op 31/12 tot 12 u ) is er
betalende opvang in Heilig Hart school.
Sportdag: Meester op de fiets
Sportdag: meester op de fiets
Vergadering oudercomité
Studiedag. Kinderen blijven thuis. Betalende opvang door
Infano in onze school.
Dikke truiendag
Rapport 3
Carnaval
Krokusvakantie. Betalende opvang door Infano in Lampion
(Peutie).
Meespeeluurtje in instapklas voor instappertjes na paasen hemelvaartvakantie.
Sportdag: Kronkeldidoe L1 en L2 (sporthal Machelen)
Pedagogische studiedag (de kinderen blijven thuis)
Betalende opvang door Infano in onze school.
Rapport 4 + bewegingsrapport 2
Vrijblijvend oudercontact kleuterschool + lagere school
Paasvakantie t.e.m. paasmaandag 18 april. Van 4 tot 8
april is er betalende opvang door Infano in de SintJozefschool (Far – West).
Sportdag lagere school (Hofstade)
Schoolfotograaf
Facultatieve verlof (Vilvoorde jaarmarkt) geen school.
Kinderen blijven thuis. Betalende opvang door Infano.
Schoolfeest
Pedagogische studiedag (de kinderen blijven thuis)
Betalende opvang door Infano in onze school.
Hemelvaartvakantie
Bosklassen voor L5 en L6
Schoolreis L1, L2 en L3
Schoolreis kleuterschool
Pinksteren (geen school)
Rapport 5 voor L4, L5, L6.
Workshop museum voor oude technieken L3 (Grimbergen)
Schoolraad in De Lampion (Peutie)
Schoolreis L4, L5 en L6.
Uitstap domein 3 fonteinen L1, L2 en L3
Proefwerkenrapport. Rapport 5. Bewegingsrapport.
Verplicht oudercontact kleuterschool + lagere school
Verplicht oudercontact kleuterschool + lagere school (niet
L6)
Proclamatie 6de leerjaar
Laatste schooldag! De lessen eindigen om 12.10 u
Betalende opvang tot 17u door Infano in De Biekorf

