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Voorwoord directie 
 

 

 

 

Beste ouders, 
 

De lente is weer in het land en na 

het minder positief nieuws dat in 

de media verscheen, kijkt iedereen 

toch wel vol ongeduld uit naar de 

eerste warme zonnestralen.  

Opnieuw een weekje vroeger dan 

gepland gaat dit schooljaar de 

paasvakantie van start. 
 

Binnen onze school GO! Next BS  

De Schans – De Luchtballon kijken 

we al uit naar het moment dat we 

jullie en jullie kinderen terug  

mogen verwelkomen. Hopelijk zal 

dit op maandag 19 april zijn. Wij 

houden jullie hiervan zeker op de 

hoogte! 
 

Ook houden we contact via smart-

school, maar nu eerst vanwege 

heel het team van onze school:  

“Een fijne vakantie!” 
 

GENIET samen met je gezin van het 

mooie weer en blijf gezond in deze 

rare tijden. 

Zorg goed voor elkaar!  
 

 

Kristof Gilis 
 

directeur  
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Geen gezond ontbijt dit jaar, maar wel een gezond middagmaal waarbij de leerlingen zelf voor hun lunch zorgden! 

Smakelijk iedereen!  Ook in het 3de leerjaar was het een smakelijke middagpauze!  

Thema post bij de kleuters! Onze kleuters gingen op brievenbussenzoektocht en postten samen met de  
postbode al hun brieven in de grote rode postbus! “Dank u wel meneer de postbode!” 
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In het 1ste leerjaar maakten ze voederrolletjes. Ook de vogeltjes moeten geholpen worden in de winter hé! 

Wat een coole bouwwerkjes kunnen de leerlingen van het 3de leerjaar maken! En dit met alleen dozen! Wauuw! 



Pagina 4 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar leerden al veel bij over de vogels in onze bossen. Ze gingen zelf ook 
vogels spotten en maakten lekkere ’vogelcupcakes’! 

Coronaproof en productief werken van thuis uit. Dit is wat onze leerkrachten deden op de pedagogische studiedag.  
We werkten aan kwaliteitszorg, het taal-en leesbeleid en een leerlijn muzische vorming. 
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In de les Lichamelijke Opvoeding stonden de ‘bewegingskunsten’ op het programma. Deze keer was het 
onderwerp ‘rollen’. Vlak, hoog, met de trampoline, op de plint,… Niets wat het 2de leerjaar niet durfde!!  

De leerlingen van het 6de leerjaar hadden spreekbeurt over gekke dieren! Wie kent er de blobvis? Of een honingdas 
of een Amoer luipaard? Leuk en leerrijk! 
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In de 1ste kleuterklas mochten de kleutertjes Jules verzorgen, werken met spuitjes en druppeltellers,  
pleisters plakken, medicijnen maken, enz… Gelukkig is Jules onze klaspop nu weer beter! Bedankt iedereen! 

In februari hebben we uiteindelijk toch even mogen proeven van de sneeuw! Een sneeuwballengevecht, sleeën,…  
Iedereen heeft zich eens goed kunnen uitleven! 
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Ook tijdens dikke truiendag stoppen we niet met lezen! Iedereen zocht een plekje bij de verwarming.  
Lekker warm en gezellig lezen, dat kan fijn zijn! 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bouwden vandaag met Natuurpunt een prachtige iglo uit 
wilgentakken. Wat was het ook nog eens fijn om samen buiten te zijn!!  
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Vanwege de coronacrisis werd carnaval bij ons net iets anders gevierd! Elke dag een nieuwe uitdaging:  
gekke schoenen, gekke haren,… Hieronder enkele sfeerfoto’s! 
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De leerlingen van het 3de leerjaar maakte een maquette van de klas. Van de deuren tot het toetsenbord tot  
de computer… Over alle details werd er nagedacht! Het resultaat mag er zijn! 

Even wegdromen bij mijn lievelingsboek... De kinderen van het 2de leerjaar genoten in het zonnetje van  
hun leeskwartier. Lezen kan ook rustgevend zijn! 
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Het Berenhuis heeft de Anderstalige Nieuwkomers een onvergetelijke namiddag bezorgd. Ze hebben nieuwe  
Nederlandse begrippen geleerd aan de hand van didactische taalspelletjes!  

Ook het 4de leerjaar ging op bezoek bij het Berenhuis! Weliswaar buiten maar dat is zeker zo fijn!! 

Hmmmmm wat een lekkere pannenkoeken! De kinderen van het 1ste leerjaar hebben lekker gesmuld van hun  
zelfgemaakte pannenkoeken. Dit aan de hand van een kant-en-klaar stappenplan! Een dikke proficiat! 
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De kinderen van het 2de leerjaar leerden over het fruit van hier en elders. Dit deden ze onder meer door zelf  
dingen op te zoeken op het internet. Natuurlijk mochten ze ook proeven van al dat lekkers. Mmmm... Het thema  

sloten ze al zingend af met de tomatuti's van Kapitein Winokio!  

Kunst maken van gewoon karton! Dat is waar het 3de leerjaar zich aan waagde. Het was geen makkelijke klus  
maar de juf en leerlingen waren heel trots met het resultaat!  
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De lente is in het land!! De kindjes van het 1ste leerjaar hebben de wereld ... of ja, de moestuin van de school toch 
weer wat mooier gemaakt! Ze plantten radijsjes, spinazie, rucola… En ze leerden ook over delen van de bloem!  

 

 
 

 

 

 

 

… er reeds plannen zijn gemaakt om de speelplaats van De Luchtballon helemaal te  
    vernieuwen met sportzones, nieuwe speeltoestellen, veel groen...! 
 

 

… er zowel bij de kleuters als bij het lager nieuwe afdaken komen! Zo kunnen onze  
    kinderen toch nog buiten spelen als het regent! 
 

 

… er ook bij de kleuters een schoolbibliotheek komt! 
 

 

… ook al veel ouders hun eigen smartschoolaccount hebben en gebruiken! 
 

 

… juf Tamara (Luchtballon) bevallen is van een mooi dochtertje, Alana genaamd! 



Help het kuikentje de weg terug te vinden ! 


