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LITTLE BLUE
FOREST
JANUARI 2022

Wat een weertje was het op maandag
31 januari . Dat weerhield de leerlingen
van L4, L5 en L6 er niet van om de
handen uit de mouwen te steken en
tal van jonge scheuten te planten om
zo het nieuwe bos naast het zwembad
vorm te geven . Samen met de
gemeentewerkers gaf iedereen het
beste van zichzelf . Het was een groot
karwei . Zelfs de radio en televisie
kwam een kijkje nemen om een stukje
mee te pikken van dit heugelijke
nieuws . Sommige leerlingen werden
zelfs geïnterviewd . 

Hoe spannend was dat !

Na het harde werk, genoten de
leerlingen van een gezellige receptie
met héél wat lekkers . Samen met de
schepen van milieu van de stad
Brussel . 

Wist je dat de naam voor het bos
bedacht werd door de leerlingen van
het 4de leerjaar van onze school ?
'Little Blue forest'. Een verwijzing
naar het zwembad dat naast het bos
gelegen is . 

Enkele weken later kwamen sommige
klassen reeds een kijkje nemen .
Gelukkig was het weer al wat beter en
werd er gezellig gepicknicked op de
bankjes . 

Goed gedaan iedereen !
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WEEK TEGEN
PESTEN
FEBRUARI  2022  - SCHOOL

Ik vind pesten niet oké en zal er nooit
aan meedoen!
Ik praat erover als pesten mij bang of
verdrietig maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort
iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen
voor iemand die gepest wordt.

Van 18 tot 25 februari was er de 'week
tegen pesten' . Tal van initiatieven vonden
plaats in de klassen . Samen zeggen we
'nee' tegen pesten in onze school . Dit
deden we door 4 stippen op ons hand te
plaatsen . 
De stippen verwijzen naar vier afspraken
die helpen om pesten tegen te gaan:    
 Dit zijn de afspraken: 

 Zowel de kleuter- als lagere school deden
een dans tegen pesten op het einde van
die week . Via de qr-code kan je de
dansjes nogmaals bekijken . 

POËZIEWEEK

JANUARI 2022

Tijdens de Poëzieweek van 27/01 tot 02/02
werkte,n héél wat klassen rond gedichten . Al
vlug waren er in de hangen van de school
héél wat leuke  gedichten te bespeuren . 
 Zelfs op het toilet . 

TONEELVOORSTELLING:
SNOW
JANUARI 2022 -
KLEUTERSCHOOL

Op 17 januari deden de  kleuters een
fijne uitstap naar het cultureel centrum
GC Nohva . Daar genoten ze van de
mooie toneelvoorstelling 'Snow''.
Snow is een voorstelling over de
klimaatcrisis.
Samen met een pinguïn, een frigo, een
geschifte kok en een koor van
rochelende vuilniszakken, komt men in
opstand tegen alle Grote Mensen die
niet willen luisteren.
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DRAMA IN DE
KLEUTERKLAS

JANUARI  2022

Tijdens de winter worden sommige leerlingen
wel eens ziek . Gelukkig zijn er in de 1ste
kleuterklas enkele goede dokters en
verpleegsters/verplegers die ervoor zorgen
dat iedereen terug snel gezond wordt . 

De kleuters van de 1ste kleuterklas zetten de
eerste stappen in het toneel en bouwden een
mooi verhaal op rond het thema 'dokter' . 

SPORTEN MET
MEESTER GUISEPPE
JANUARI - FEBRUARI 2022

Op woensdagnamiddag hebben de
leerlingen van de kleuter- en lagere school de
mogelijkheid om mee te sporten met meester
Guiseppe . Samen met de leerlingen bouwt hij
een leuk parcours,  wordt er gevoetbald of
worden de rolschaatsen aangebonden voor
een spannend rollerparcours . 

CARNAVAL OP
SCHOOL

FEBRUARI 2022

Op vrijdag 25 februari kwamen héél wat
leerlingen verkleed naar school om carnaval
te vieren . Héél wat prinsessen , tovenaars en
tal van andere personages wandelden die
ochtend de schoolpoort binnen . 

Tijdens de middag dansten de leerlingen op
feestelijke muziek . Iedereen was heel blij want
de dag na carnaval  was het genieten van een
weekje krokusvakantie . 
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BELANGRIJKE
DATA

30 maart 2022:  Pedagogische studiedag

31 maart  2022: Oudercontact (op uitnodiging)
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