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Krokusvakantie net achter de rug ..... 

Staan we er nog bij stil waarom er een week vakantie was ? 

Misschien omdat het tijd was om de batterijen weer op te laden ... 

Misschien om er eens even tussenuit te gaan ... 

Misschien om bij moeke, vake of oma wafels en pannenkoeken te kunnen 

gaan eten .... 

Misschien om hier of daar carnaval te vieren en eens 'zottekes' te doen .... 

Eén ding is zeker : elke schoolvakantie hangt samen met een 'feest' of 'een 

speciale tijd van het jaar' voor de christenen .... nu dus het begin van de 

veertigdagentijd. 

Laten we ook dat niet vergeten ! 

Neem jezelf eens voor om je eigen denken en doen nauwlettend in de gaten 

te houden. 

Probeer bewuster te worden van je eigen gedrag. 

Probeer deze periode te zien als een uitnodiging om weer verbinding te 

maken, de draad weer op te nemen van een verloren contact, op bezoek te 

gaan bij een mens die eenzaam is, die in moeilijkheden verkeert of treurt om 

het verlies van een dierbare. 

Elke inspanning die je doet om je open te stellen voor een ander, hoe klein 

ook, zal vreugde en voldoening geven.     

Hopelijk mogen deze tips jou inspireren op de weg naar Pasen ! 
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Carnaval op school 

 
  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Carnaval in de vierde klas… rara, wie is wie? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen: 

Schoolvakanties:  

- Paasvakantie: zaterdag 1 april tot zondag 16 april 

- Feest van de arbeid: maandag 1 mei 

- Hemelvaart met brugdag: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 

- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 

 

Pedagogische studiedagen:   

- Woensdag 8 maart 

- Dinsdag 23 mei 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

- Maandag 17 april 

- Dinsdag 30 mei 

 

Andere belangrijke data: 

- dinsdag 21 maart om 19.30u: infoavond kasteelklassen L4,L5 

- Woensdag 29 maart: kijkmoment instapklas 8u45 

- Dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei: kasteelklassen L4,L5 

- Zondag 14 mei: familiedag 

- eerste communie : donderdag 18 mei 2023 in de kerk van Achterbroek 

- vormsel : zaterdag 20 mei 2023 in de kerk van Kalmthout-Centrum 

- Woensdag 24 mei: kijkmoment instapklas 8u45 

- Donderdag 15 juni: techniekdag L3,L4,L5 

- Maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni: meerdaagse uitstap L6 

 

 

Een blik op het schooljaar 2022-2023 

 



 

 

Hoe vol zit een vol glas 
water? 
Hoeveel muntjes kan je in een vol glas water 
doen zonder dat het overstroomt?  
 

 

 

Ons jaarthema is (w)onderzoekers. We dagen jullie graag uit met een klein experimentje 

om ook thuis op (w)onderzoek te gaan.  

 

Wat heb je nodig? 

Een glas water, afwasmiddel en 

ongeveer 20 munten 

 

Aan de slag! 

Stap 1: Spoel je glas en de munten 

goed met water. 

Stap 2: Vul het glas precies tot de 

rand met water. Hoeveel muntjes denk 

je dat je kan toevoegen voordat het 

glas overloopt? 

Stap 3: Laat de muntjes één voor één 

voorzichtig in het glas vallen en tel. 

Stap 4: Doe de proef opnieuw, maar voeg nu een paar druppels afwasmiddel bij het 

water. Ga je meer of minder munten kunnen toevoegen? Wat denk je? 

 

Wat gebeurt er? 

Je kan meer munten toevoegen dan je waarschijnlijk verwachtte. Het water gaat eerst 

bol staan, alvorens het overloopt. 

 

Als je afwasmiddel toevoegt, stroomt het glas sneller over. 

 

Hoe zit dat? 

Water bestaat uit kleine deeltjes. Die trekken elkaar heel sterk aan. Zo sterk zelfs dat het 

oppervlak van water een sterk vlies vormt. We zeggen ook wel dat water een grote 

‘oppervlaktespanning’ heeft. 

 

Als je munten toevoegt, is dat vlies zo sterk dat het water eerst bol gaat staan. Er 

kunnen geen waterdeeltjes ontsnappen. Maar blijf je munten toevoegen? Dan wint 

uiteindelijk toch de zwaartekracht en loopt het water over. 

 

Als je afwasmiddel toevoegt, gaat dat tussen de waterdeeltjes zitten. Hierdoor trekken ze 

elkaar niet meer sterk aan. De oppervlaktespanning is lager, dus het vliesje is minder 

sterk, en het water loopt sneller over. 

 

Waar kom je dat nog tegen? 

Morste je al eens met water? Dan zag je vast dat het water zich niet uitspreidt tot een 

dunne film, maar dat het samentrekt tot plasjes en druppels. Dat komt ook door die 

grote oppervlaktespanning. Het zorgt er ook voor dat kleine insecten op water kunnen 

lopen, en dat je een naald of een paperclip kan laten drijven. 

 

 

Zin in nog meer proefjes? https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/ 

 

https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/


 

 

 

 



 
 

 

¶ Voor een knutselactiviteit op de B-school, kunnen we nog lege brikken 

gebruiken. We zoeken lege brikken met een RECHTHOEKIG grondvlak!  

Gelieve de brikken zorgvuldig uit te spoelen.  Dank bij voorbaat ! 

De brikken mogen afgegeven worden in de B-school of meegegeven 

worden met leerlingen van het vierde, vijfde of zesde leerjaar. 

 

¶ Te verzamelen voor het 4de leerjaar tegen eind maart: lint van 2 à 4 cm 

breed. 

 

 



 

Verhalen uit de 
klassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegend leren  
 

Het 2de leerjaar deed een zoektoch t 
door de school met opdrachten. Als 

ze de opdracht en juist hadden  
opgelost , verscheen er een zin.  

 

 

 

 

 

 



complimentendag  

 

Woensdag 1 maart is het complimentendag maar uiteraard kan je elke dag 

van het jaar iemand een compliment geven.  Wat ook belangrijk is : je mag 

ervan genieten als je zelf een compliment krijgt. 

 

De maandspreuk van Bond Zonder Naam voor maart is  :  "WAARDERING 

VERWARMT" 

     Mag ik je vertellen hoe goed je bent ? 

     Hoe straf je bent ? 

     Hoe waardevol en top je bent ? 

 

     Mag ik je vertellen hoe ik je waardeer ? 

     Dat je goed bent in wat je doet, echt goed, zo goed. 

 

     Moeilijk te ontvangen soms dat compliment, 

     maar ik meen het door en door oprecht  

     als ik je zeg hoe straf je bent. 

 

In een bundeltje van CM staat volgende tekst  : 

    "Zo fier als een pauw op jou" 

    Je kent ze wel, prachtige pauwen die paraderen en pralen met hun 

    prachtige pluimen. 

    Je zou er haast jaloers van worden.  Gelukkig kan iedereen dat.  Wanneer  

    je een welgemeend compliment krijgt straal je ook even, wie weet zelfs 

    een hele dag. 

 

Hoe geef je een oprecht compliment ? 

Neem de tijd om iemand te leren kennen, zo ontdek je meer over haar/zijn 

persoonlijkheid. 

Kijk eens wat verder dan het uiterlijk, wat vind je knap aan haar/zijn innerlijk? 

Onverwacht een compliment geven komt vaak het diepst binnen.  Zie je of 

hoor je iets wat je ongelooflijk vindt ?   Deel het .... geef een compliment. 

 

 

 



 

 
        
 

¶ er weer heel veel chocolade en wafels verkocht zijn door 

onze leerlingen? 

¶ we de kopers daar zeer dankbaar voor zijn? Bedankt 

allemaal! 

¶ de blauwe klas bezoek kreeg van een échte politieagent?  

¶ dat de agent met de politieauto en -sirene op de speelplaats 

is gekomen? 

¶ de kleuters dit geweldig vonden? Dank u wel, papa! 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

¶ Wij roepen D A N K U, danku! Aan de mama’s en papa’s die de 

heerlijke pannenkoeken voor ons maakten met carnaval! 

¶ Bedankt aan de politie van Kalmthout voor de prima begeleiding 

tijdens onze carnavalstoet. 

¶ Dikke MERCI aan garage Beyers die ervoor zorgde dat we een 

prachtige muziekwagen hadden tijdens de carnavalstoet! 

¶ Wij zeggen ook dank u wel aan de mensen waarvan we de 

muziekinstallatie mochten gebruiken. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo 1 groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
afhalen wafels 
start jeugdboekenmaand thema GELUK 
K3 afzetten en ophalen aan Sapperlootjes 

do 2 L3 ophalen aan de B-school 
K2 afzetten aan Sapperlootjes, ophalen op school, iedereen 
van K2 blijft eten. 

vr 3 L6: muziekles van juf Erika (wekelijks tot 31/3) 
VM: K3 afzetten aan Sapperlootjes 

za 4  

zo 5   

ma 6 L2: 12u45-15u: MOEV Mega-spelenpaleis (Hemelrijk Essen) 

di 7 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 

wo 8 pedagogische studiedag - school gesloten 

do 9 L3 ophalen aan de B-school 

vr 10 
 

za 11   

zo 12   

ma 13   

di 14 L3 ophalen aan de B-school 

wo 15 9u-12u: L4-6 bib (bus) 
groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 

do 16 Muzarto in L2 (muziek) 
L3 ophalen aan de B-school 

vr 17 
 

za 18   

zo 19   

ma 20 L3,4,5&6: jaarthemadag 

di 21 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 
einde aanmeldingsprocedure 
L4,L5: 19.30u: infoavond kasteelklassen 
VM: L1, L2 Sapperlootjes 

wo 22 groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
L1 Sapperlootjes 

do 23 L3 ophalen aan de B-school 
VM: L1 Sapperlootjes 
NM: L2 Sapperlootjes 

vr 24 13u-15u: L3,L4: knutselen voor Oye Lena (mundiale activiteit) 
VM: L2 Sapperlootjes 

za 25   

zo 26   

Maandkalender MAART 



ma 27 L5,L6: mundiale activiteit 
Muzarto in L2 (Woord) 
L1, L2, L3: voorstelling B.E.E.S.T. 

di 28 L3 ophalen aan de B-school 

wo 29 8u45: rode klas: kijkmoment 
groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
NM: voetbaltornooi Moev in Nieuwmoer L3, L4, L5, L6 

do 30 L5: G-sportdag 

vr 31   
 

 

 


