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Vrolijk paasfeest 
 



Sinds kort is de VBSBL fiere eigenaar van een superdeluxe handwassysteem!
Papa Thomas bouwde met heel weinig centjes (sommige dingen heeft hij

gekregen) maar met veel handigheid een wasstraat voor de kleuters en één voor
het lager.  Het werkt fantastisch en het is nog eens leuk erbij!

 

Papa Thomas, je bent de max!!
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TECHNOBOOST
V I J F D E  L E E R J A A R

WASSTRAAT

Elk jaarnemen we met de vijfde klas deel aan "Technoboost", een techniekevenement georganiseerd door
bedrijven en technische scholen. Daar worden de kinderen ondergedompeld in de wereld van techniek. Dit
jaar werd dit totaal anders georganiseerd... coronaproof! We konden ons inschrijven om deel te nemen aan
"escape from your school". We waren bij de gelukkigen! Deelnemen aan Technoboost Challenges leek ons
een leuke uitdaging. Op school kwamen maandelijks de "challenges" en de nodige materialen toe. Zes
verschillende uitdagingen. Zes verschillende onderwerpen. We werden ondergedompeld in de wereld van
textiel, voeding, metaal, kunststof en elektriciteit. Benieuwd wat en hoe we dit deden? Neem gerust een
kijkje op de schoolsite, waar je de link naar het YouTube filmpje kan vinden. 

Veel techniek-kijk-plezier!
Juf Jo en de vijfdeklassers.
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t w e e d e  k l e u t e r k l a s

We hebben reeds alle letters geleerd in het eerste leerjaar. Dit verdiende een feestje. Alle kinderen waren
verkleed en mochten een talent laten zien.
Daarnaast hebben de kinderen een lettertent gemaakt met de eerste letter van hun naam.
In een vrij moment kunnen ze daarin hun lievelingsboek lezen.

Kuikentjes 

LETTERFEEST
E e r s t e  l e e r j a a r

Maandag ging ons nieuw thema 'Pasen' van start.
Wanneer de kleuters binnen kwamen, hoorden ze
gepiep. Waar kwam dat geluid vandaan? 
We gingen samen op zoek. Al snel zagen de kleuters
twee nieuwe vriendjes in onze klas. Alle kleuters
waren dolenthousiast en wilden ze liefst zo snel
mogelijk eens vastnemen. We namen de kuikentjes
mee in onze kring en lieten ze eerst wat vrij
rondlopen

Enkele kleuters deinsden toch een beetje terug. Daarna
mochten de kleuters de kuikens eens vasthouden of
aaien. Een pikje of een kakaatje konden daarbij niet
ontbreken, tot grote hilariteit van de kleuters. Als laatste
kozen de kleuters voor een naam. Het gele kuikentje
werd 'Geelie' genoemd en het bruine 'Hanna'. De
kuikens hebben een weekje bij ons mogen vertoeven,
maar ze werden al snel te groot. Ze kregen een goede
thuis.
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Tijdens de lessen wereldoriëntatie leerden we de stappen van graan tot brood. 

Wist je dat…  
-Wit brood gemaakt is van het gemalen binnenste van de graankorrel?
-Bruin brood gemaakt is van de volledige graankorrel en hierdoor meer vitamines en vezels bevat, dus gezonder is? 

We maakten in de klas 3 soorten brood: meergranenbrood, wit brood en koekebrood. Via een stappenplan en
aangeduide leider per groep gingen de leerlingen aan de slag. We zagen hoe de gist zijn werk deed en het brood liet
rijzen. 

De volgende dag smulden we van het brood! Dat was een gezellig en rustig momentje met onze klasgroep. Heerlijk
om zo de dag te beginnen!. 

Hieronder het recept om een meergranenbrood te bakken.
 
Ingrediënten: 

500 gram bloem (mix voor meergranenbrood AVEVE) 
11 gram droge gist
280 ml water (op kamertemperatuur)
15 gram boter
8 gram zout 

Bereidingswijze: 

Voeg alle ingrediënten samen. Kneed met de hand tot soepel deeg (ongeveer 20 minuten). Dek het deeg af met
plastic folie. Laat 40 minuten rijzen op kamertemperatuur. Druk het deeg plat met de handen en kneed nog 1 à 2
minuten. Kneed het deeg tot een bol en leg het in een ingevette bakvorm. Bedek opnieuw met plastic. Laat het deeg
rijzen op kamertemperatuur tot het volume verdubbeld is (ongeveer 40 minuten). Verwarm de oven voor op 220°C. Bak
het brood 30 minuten op 220° C. 

Persoonlijke aanrader: Vers uit de oven is het brood warm en krokant. Heel lekker!

Bron: AVEVE

ONTBIJT IN DE KLAS
D e r d e  l e e r j a a r



HET VIERDE LEERJAAR IN INDIA

In de week van 11.03.2021 tot en met 16.03.2021 werkten we in het vierde leerjaar rond India. 
Normaal nemen we jaarlijks deel aan de Noord-Zuidbeurs die georganiseerd wordt door stad Waregem. Omwille van corona
kon dit jammer genoeg niet doorgaan. Ter compensatie konden we gebruik maken van een interactievebox van Studio Globo.
 
We maakten op verschillende manieren kennis met India. Filmpjes gaven ons een inkijk in het dagelijks leven. De spellen die
we speelden leerden ons hoe Indiase mensen zich verplaatsen binnen de stad. De talrijke vervoersmiddelen zijn ons intussen
ook niet meer onbekend.
Belangrijke plaatsen, veel voorkomende kruiden en materialen kregen ook onze aandacht. We kregen de kans om zelf te
ontdekken waarvoor verschillende materialen gebruikt worden. 

EEN "VEILIGE" LEERUITSTAP
T w e e d e  l e e r j a a r

De leerlingen van het tweede leerjaar leerden in de klas over verkeersborden. Natuurlijk maakten we ook een
leerwandeling in de omgeving van de school. Er werd gezocht naar borden die “het moet, het mag niet, let op en hier is”
zeggen. Toevallig was de route uitgestippeld langs de speelpleintjes, waar de kinderen naar hartenlust konden spelen…
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Een virtuele citytrip naar de hoofdstad van India, New Dehli, maakte onze themaweek compleet. 
Een leuke en vooral leerrijke vervanging van de jaarlijkse Noord-Zuidbeurs. 



NAAR HET MIDDELBAAR!
Z e s d e  l e e r j a a r

Kunnen wij niet naar de scholen gaan, dan komen de scholen naar ons!
De leerlingen kregen verschillende opdrachten waarbij ze eens kunnen zien wat een studierichting inhoudt.
Hier enkele voorbeelden...

Focus sociale vorming
Voedingsmiddelen
onderzoeken en kijken
hoe gezond ze zijn a.d.h.v.
de nutri-score.

Focus wiskunde -
wetenschappen
Experimenteren of water
uit een fles kan lopen als
we met een tandenstoker
door de folie prikken.

Focus technologie
Met een digitaal stappenplan maken we een smartphonebooster!
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Alle kinderen mochten hun lievelingsprentenboek meebrengen naar de klas. Samen met mama en papa
werden de boekbesprekingen voorbereid. Dankjewel voor de moeite! 

2 weken lang konden we genieten van de boekbesprekingen van de kleuters. Soms wat schuchter, soms met
heel veel expressie, soms werden de kleuters die aan het prutsen waren hier attent op gemaakt, ... 
We zagen prachtige dingen. Onze harten smolten toen deze "kleine" maar toch al grote kleuters hun boek 
 aan de klas voorstelden! .  
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KLEURENWEEK = KLEURENFEEST
E E R S T E  K L E U T E R K L A S  

Wat is dit hier allemaal? Alles in rood,
meneer konijn heeft zijn rode sokken aan, de
kleuters allemaal in rode kleren, rode bollen
aan het raam, rode voorwerpen in de klas,
rode prenten aan de muur,... 

Niet alleen rood kwam in de aandacht. Ook
blauw, geel en groen kregen elk hun
moment in de klas.  

Een banaan is geel, een roos is rood, een
krokodil is groen,.. Een appel is niet alleen
rood maar we ontdekten ook dat die soms
groen of geel kunnen zijn. 

Als slot van de kleurenweek was er in de klas een
kleurenfeest. Proeven van een gele citroen, rode
tomaatjes,  groene druiven en blauwe besjes. 

Maar ook mochten we een stukje van een speciale
cake. Onze cake had heel veel verschillende
kleuren: rood, blauw, groen en geel. 
Een beetje gek maar wel heeeeeel lekker!  

JEUGDBOEKENMAAND
D e r d e  k l e u t e r k l a s



DE OUDERRAAD

Geniet van de PAAS-BINGO van de ouderraad. Deze heeft je kind meegekregen naar huis. Er is een versie
voor de kleuters en een versie voor de leerlingen van de lagere school. Doe jullie best want als je de
eindopdracht in een van de brievenbussen stopt. kan je een leuke prijs winnen. 

Véééél plezier!
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