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BUITENLESDAG

Op 28 april profiteerden héél wat
klassen ervan om naar buiten te
trekken en de lessen in de natuur te
volgen . 
Buiten lesgeven heeft héél wat
voordelen . Leerlingen krijgen respect
voor de natuur, doen nieuwe
ervaringen op en zijn nog
gemotiveerder om de lessen te volgen
. Buiten kunnen de leerlingen zich ook
vrijer bewegen wat dan weer zorgt
voor betere prestaties . 

De leerlingen vonden het alvast een
geslaagde dag en het mooie weer was
ook van de partij . 

Als school raden wij ouders aan om
ook buiten de schooluren regelmatig
met het gezin de natuur in te trekken.
Een goede wandeling in het bos, naar
een speeltuin in het park en af en toe
stilstaan bij de wonderen die de
natuur te bieden heeft . 
Met een warme zomer in het
vooruitzicht kan het alvast niet stuk . 
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JEUGDBOEKEN-
MAAND
MAART  2022  - LAGERE SCHOOL

In maart was het thema van de
jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. .
Dappere helden, bange helden, superhelden ,...  Één
ding staat vast:, zonder held geen verhaal . 
Een hele week lang werd een grote
boekenzoektocht gehouden op verschillende
plaatsen in onze school . Op een leuke manier
maakten de leerlingen van het 1ste tot het 6de
leerjaar kennis met héél wat boeken rond
superhelden . De klassen deden hun uiterste best
om de bijhorende vragen op te lossen en zo het
antwoord van het kruiswoordraadsel te ontcijferen
. De 3 winnende klassen werden beloond met een
mooi boekenpakket rond 'helden en schurken'.

 Natuurlijk stopt  het lezen niet op school . Graag
benadrukken wij nogmaals dat het regelmatig
lezen thuis een belangrijke ondersteuning is bij het
vaardig worden in de Nederlandse taal . 
Bezoek regelmatig de bibliotheek van Neder-
Over-Heembeek om boeken te ontlenen of lees
even een boek voor aan uw zoon/dochter al dan
niet in de Nederlandse taal . We zijn er zeker van
dat dit voor leuke momenten kan zorgen !

OOK JUFFEN EN
MEESTERS
MOETEN LEREN

MAART 2022

Tijdens de Pedagogische studiedag kregen de leerkrachten
les in muziek .  Muziek zorgt voor héél wat creativiteit in de
klas en ondersteunt de Nederlandse taal op een speelse
manier  . We vinden het dan ook belangrijk om regelmatig
muziek te integreren binnen de lessen . 

TONEELVOORSTELLING:
SAM
APRIL 2022 - L1 EN L2

Op 26 april  genoot het 1ste en 2de
leerjaar van een fijne toneelvoorstelling
in GC' Nohva met  als titel 'SAM'.
Sam zijn mama heeft mooie, grote
vleugels . Ze kan hoog vliegen.
Op een dag valt mama . Kan Sam
nieuwe vleugels voor haar vinden ?
De leerlingen van onze school keken
geboeid naar het verhaal !
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L1 NAAR DE DIERENTUIN
MAART 2022

Op 15 maart vertrok het 1ste leerjaar met de trein naar Antwerpen 
 om een  bezoek te brengen aan één van de mooiste dierentuinen
van het land . Na een plezante treinrit maakten de leerlingen kennis
met héél wat dieren en konden ze fijn spelen in de speeltuin van het
dierenpark . µ

PAASHAAS OP
BEZOEK

MAART 2022

Eind maart kwam de paashaas op bezoek in
onze school . De chocoladepaaseieren werden
door de paashaas verstopt in het bos . De
jongste leerlingen van de school zochten met
veel moed in het bos naar alle verstopte
paaseieren . Daarna lekker smullen van de
gekregen chocolade . Mmmm... Dank je wel,
paashaas en tot volgend jaar !
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BELANGRIJKE
DATA

18 mei 2022:  Openklasdag

26 & 27 mei 2022: :  vrije dag

06 juni 2022 : vrije dag

27 juni 2022: oudercontact kleuter en lagere school

30 juni: 2022: einde schooldag om 12 : 15 !

NIEUWE
SCHOOLWEBSITE

https://kasteelbeiaard.be


