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KLEUTERSCHOOL 

3 klassen 2,5 en 3-jarigen 
2 klassen 4-jarigen 
2 klassen 5-jarigen 

 

LAGERE SCHOOL 

2 klassen per leerjaar 
 

extra zorgondersteuning 
 

SPORT EN SPEL 

grote sportzaal 
polyvalente ruimte 

2 uur beweging per klas per week 
zwemlessen  

avontuurlijke speelplaatsen 

VOORBEWAKING 

MIDDAG 

NABEWAKING 

voorbewaking vanaf 7.15u 
gezellig eten in het klaslokaal 

slaapklasje voor de jongste kleuters 
nabewaking tot 17.30u (woe 13.20u) 
huiswerkklas van 15.15u tot 15.45u 

ACTIEVE LEERLINGEN- 

EN OUDERRAAD 

leerlingenraad voor de lagere school 
  

werkgroepen met leerkrachten en 
ouders rond speelplaats,  

leespromotie, …… 

LEESPROMOTIE 

schoolbibliotheek met prentenboeken , 
leesboeken en weetboeken voor 
kleuterschool en lagere school 

donderdag ruildag voor de lagere 
school 
stripkar 

boekenbeurs in maart 
 
 
 
 

NASCHOOLSE 

ACTIVITEITEN 

 

 

 

SPORT- EN MUSICALKAMPEN 

TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES  

                                          
 



 

 

                                                                          
 

            
   
   
 
 
 
 
 
 

          

Tonie talent 

gaat op zoek bij elk kind naar zijn of haar talent. 
 
Belangrijke afspraken: 
° zorg voor jezelf 
° zorg voor elkaar 
° zorg voor materiaal 

TUUR NATUUR 
 

We doen vele activiteiten rond natuur: 
° In oktober gaan we op herfstwandeling met de 
hele school. 
° We leren over de seizoenen, dieren, het milieu. 
° In het 3de en 4de leerjaar ontdekken we het 
leven op de boerderij op boerderijklassen. 
° In het 6de leerjaar verkennen we de kust op 
zeeklassen. 

STeve SUPERLIEF 
 

° Elke dag starten we met een kringgesprek. 
We vinden het belangrijk dat kinderen zich 
goed voelen op school. 
° De start van het schooljaar, Kerstmis en het 
einde van het schooljaar worden gevierd. 
° We beleven het jaarthema samen in de zaal. 
° De grootouders worden verrast op een feest 
in de kleuterschool. 
 

MADELIEF SPORTIEF 
 

° Als tussendoortje eten we graag fruit. 
° Gezondheid en sport zijn belangrijk. 
° Turnen en zwemmen vinden we fijn.  
 



 

 
 
                                                       
 

 
                                                                                                                         

  
                                                                        
         

                                                                                                                  
        
 
                                                                                                                       

 

CREA BEA 
 

° Tijdens muzische activiteiten  
experimenteren we: knutselen, toneel 
spelen, genieten van muziek. 
° We houden een schoolzangdag voor de 
kleuter- en lagere school. 
° Voor elke klas plannen we 
theaterbezoeken in de school of het 
cultuurcentrum. 
° Het 2de leerjaar gaat op 
sprookjesklassen. 
 

LIEN GOEDGEZIEN 

 

° We komen op voor een veilige 
schoolomgeving. 
° Tijdens de wintermaanden dragen we 
FLUO. 
° We doen mee aan verschillende 
verkeersacties. 
° Alle kinderen van de LS krijgen een 
fluo rugzakhoes van de ouderraad. 
° De kleuters oefenen de 
fietsvaardigheid op de speelplaats. 

Muriel 

samenspel 

 
° Door het aanbieden van spelmateriaal 
stimuleren we het samenspelen. 
° Vanuit verhalen wordt er rond 
samenspelen gepraat. 
° In de speeltuin staat een ‘buddybank’. 
° In het samenspel is het belangrijk te 
‘zorgen voor elkaar’.   
° We maken plannen om avontuurlijke 
speelplekken te creëren.        



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 


