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BOEKJES AVERBODE

BOSKLASSEN

PLATTELANDSKLAS

Beste ouders

Hebben jullie ook zo’n zin in een leuke en leerrijke
lente? Daarvoor raden wij jullie met veel
enthousiasme de lentecollectie speel- en
leerboeken van Uitgeverij Averbode aan. 
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor
elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden
gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online
via de webshop:
www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken 

De speel- en leerboeken bevatten toffe verhalen,
spellen, knutselwerkjes, raadsels … Perfect voor
uren speel- en leerplezier! 
Voor maar 7,95 euro extra koop je zelfs een
voordelig pakket met een speel- en leerboek
boordevol oefeningen.
Gebruik bij je bestelling zeker je unieke
schoolcode A62611 als promotiecode. Zo krijgt
onze school ook een leuk extraatje. 

Vorig jaar konden onze bosklassen in Filot niet
doorgaan en werd in juni gekozen om naar Ieper te
gaan. Dit jaar kunnen de leerlingen van het zesde
leerjaar echter opnieuw de frisse boslucht gaan
opsnuiven. Het bosklasteam is er helemaal klaar voor!
De verwachtingen van de leerlingen zijn dan ook
hooggespannen! Volg alles op de bosklasblog.

Eshal: "Ik verwacht dat we  veel wandelingen gaan
maken en spelletjes spelen. Het wordt echt gezellig en
ik heb er veel zin in!"

Siebe: "Binnenkort gaan we op bosklas. Ik heb er veel
zin in. Ik hoop dat we met vrienden op de kamer
slapen."

Marie-Alix: " Op bosklas gaan we alleen maar leuke
dingen doen zoals klimmen, dieren verzorgen,
wandelen in het bos, ... Ook veel met je vriendinnen
spelen en op avontuur. Ik kijk er naar uit! Het wordt
zeker megatof!"

De leerlingen van het vijfde leerjaar mogen ook
stilaan hun aftelkalenders beginnen knutselen.
Ze vertrekken op 21 maart voor het eerst sinds 2
jaar terug op Plattelandsklassen.

Het provinciaal domein de Boerekreek in Sint-
Jan in Eremo wordt hun uitvalsbasis voor tal van
avonturen. 
Meer info hierover volgt snel! 

EINDELIJK NAAR FILOT!

21 MAART TOT 25 MAART

http://www.sintpaulus.com/
https://www.uitgeverijaverbode.be/th_lentecollectie?article=107724
https://www.uitgeverijaverbode.be/th_lentecollectie?article=107724
https://sintpaulus.com/blog-masonry/bosklas/


Sinds een tweetal jaar hebben we op
school onze eigen moestuin. Zo leren we
onze kinderen onder andere over gezonde
voeding. In onze serre willen we dit jaar
planten kweken in grote bloempotten
(diam. minstens 40cm). Heb je er eentje (of
meer) die je niet meer gebruikt, dan mag je
die afgeven aan het secretariaat. 

Gezocht
Misschien heeft u groene vingers en wilt u
ons een handje helpen in onze moestuin?
Alle hulp is welkom! 

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

DINO'S IN DE KLAS

KAARSEN 
MAKEN

Dino's zijn altijd een topthema om mee aan de slag te gaan
in de klas. De vriendjes van K2/3A van juf Elien haalden
alvast hun creatiefste kunsten boven om de dino's tot leven
te wekken. 

Tijdens de werolessen
bij juf Nancy leerden we
over allerlei aspecten
van licht en donker.
Vorige donderdag ging
het over kaarsen. In ons
boek stond een
beschrijving over het
maken van kaarsen. 
We hebben dit
uitgeprobeerd in de
klas...

Tickets KVK - SVZW
19 februari - 18u30
kinderen t.em. 12j gratis
+12j: 50% korting

Lees meer
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MOESTUINPROJECT
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