BEWEGINGSATELIER OP MAANDAG
SPEELPLEINEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE

Praktische info Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Wanneer Op maandagnamiddag (16u – 18u)
Data

Tijdens de paasvakantie zal de vzw Sint-Goedele samen met de VGC een speelpleinwerking
organiseren op onze school. Opgelet want inschrijven gebeurt digitaal!
Registreren op https://tickets.vgc.be en aanmelden via https://bevraging.vgc.be/aanmeldingvoorinschrijving-SPL-P2022 vóór 7 februari 2022. (Onze school heeft voorrang, indien je na deze
datum inschrijft, vervalt je voorrang)
De effectieve (voor)inschrijvingen lopen van 15 februari 19u tot en met 16 februari.
In dit krantje wordt de brief om in te schrijven meegegeven. Juf Astrid helpt graag met de
inschrijvingen, contacteer haar gerust!









Maandag 7 februari 2022
Maandag 14 februari 2022
Maandag 21 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Maandag 14 maart 2022
Maandag 21 maart 2022
Maandag 28 maart 2022

Plaats
Zwarte Vijversstraat 97 Rue des Étangs Noirs
1080 Brussel / Bruxelles
De leerlingen worden door Gilles en Simen (van Ultima Vez) van de school naar de dansstudio begeleid.
De ouders mogen de kinderen rechtstreeks bij de dansstudio afhalen (adres hierboven).
Prijs

registreren

aanmelden

Gratis!
Inschrijven & vragen
Aarzel niet om ons te contacteren via gilles@ultimavez.com indien je vragen hebt, bijvoorbeeld over de
toegankelijkheid. Ook inschrijven kan je via Gilles én juf Astrid!

TUIN BEVRIJDERSSQUARE
Hebben jullie al gemerkt dat er een prachtige geurtuin is verschenen op een boogscheut van onze
school? Kunstenares Hamida Ouassini richtte deze tuin in met vrijwilligers. Zo kunnen we binnenkort de
lente en zomer ruiken!
Ons vierde leerjaar helpt mee om de tuin te onderhouden.
Houden jullie mee een oogje in het zeil dat deze prachtige tuin nog lang kan bestaan?
https://www.hamidaouassini.com/
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L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

FACULTATIEVE
VRIJ DAG
=
GEEN SCHOOL

L2: 12u30-13u30:
Jiujitsu
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L2: 12u30-13u30:
Jiujitsu

L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

L6: 14u00-14u40:
bib

K3: 10u05-10u45: bib
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L3+L4:
10u30-12u00:
zwemmen

Heel wat scholen doen hieraan mee. De vier winnende gedichten worden bekroond met een Poëziester. Er worden kant-enklare lestips bij gemaakt en ze worden vormgegeven door een illustrator in een poëzieposter. Als deelnemende school krijgen
we de winnende gedichten in groot formaat opgestuurd om poëzie een vaste plek te geven op school.

L1: 10u50-11u30: bib

Veel groeten
Eddie en Eva.

14

15

16

17

18

K0-K1-K2-K3:
Beethoven boven

L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L1-L2:
grappling
tornooi

L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

L3+L4:
10u30-12u00:
zwemmen
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L5-L6: bib
jeugdboekenmaand

L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

L3-L4-L5-L6:
grappling
tornooi

L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

L3+L4:
10u30-12u00:
zwemmen
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Weet ik wat ik zie?
Zie ik wat ik zul?

L3-L4: 13u3015u30:
verteltheater
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Wij doen mee aan de Poëziesterren, een initiatief van CANON Cultuurcel. Dat betekent dat alle kinderen van onze school
volgende week elke dag één gedichtje te horen krijgen van hun leerkracht.
Per graad van de lagere school ontvingen we vijf gedichten, voor de kleuterklas ontvingen we er drie. Deze gedichten werden
geselecteerd door een vakjury uit poëziebundels van de afgelopen twee jaar. Hieruit kiest jouw kind/ kiezen jouw kinderen
een "Poëziester", dat is het gedicht dat hen het meest aanspreekt.

L3: 14u00-14u40: bib

28

Beste ouders
Vorige week donderdag was het gedichtendag en van 27 januari tot 2 februari is het Poëzieweek. Poëzie neemt op onze
school een prominente plek in. Het is een manier om de woordenschat te vergroten en het geheugen en de fantasie van
kinderen te prikkelen.

L2: 14u00-14u40: bib

L3: 8u30-12u05:
workshop COOP

FEBRUARI 2022

Doe ik wat ik kan?

Zul ik wat ik kannen zou en weet ik dat ik lul?

Kan ik wat ik doe?

Wul ik wat ik kou?

Denk ik: kan ik wat ik doe dan voel ik mij zo moe.
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Kauw ik wat ik eet?

.

Moet ik wat ik denk?

Weet ik wat ik at en deed ik dat als ik dat deed?

Denk ik wat ik moet?

Voel ik wat ik heb?

Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed?

Hoel ik wat ik veb?

Zeg ik wat ik wil?

Zoel ik wat ik doe wanneer ik dee dat ik het deb?

Wou ik wat ik zei?

Zoals ik dat zei

Wou ik ook bij jou wat jij zei dat je wou bij mij?

zeik ik dat weer zo.

Hou ik dan van jou?

Wul ik dat ik kon dat ik zol donken wat ik ko!

Wou je dat ik zou?

Ho...

Weet ik dat ik zei dat ik het zou wanneer ik wou?
Joke van Leeuwen
uit: Vier manieren om
op iemand te wachten,
Querido 2001

Weet ik wat ik ben?
Ben ik wat ik weet?
Weet ik wat ik ken en wat ik kon als ik dat deed?
Mag ik wat ik wil?
Wil ik wat ik mag?
Dacht ik wat ik wou en wat ik mocht dat ik dat zag?

Hartelijke groeten,
Eva en Eddie

