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PRIKBORD maart 201 7
begint bij jongens en meisjes.
Maar het wil hen niet lijnrecht tegenover elkaar
zetten. Het wil hen doen bewegen. Kriskras en door
elkaar. Wie danst mee?
MVX gaat over wat kinderboeken zeggen, met en
zonder woorden.
Is de held echt altijd een jongen?
Hoeveel prentenboekendieren heten ‘zij’?
Wie past er op de kleintjes?
Wie is de baas? Wie knikt en luistert? En wie niet?
M/V/X gaat over kijken naar wat er staat en zien wat
er niet staat.
MVX gaat over Tiny en Jommeke en andere boeken
van weleer. Over voorbeeldige rolpatronen en
avonturen die voorbehouden zijn aan jongens.
Dat Matilda toont hoe je je eigen weg gaat als je
ouders tegenwringen.
Dat Pippi Langkous weerbarstige types een hart
onder de riem steekt.

Deze maand verwelkomen wij drie kinderauteurs in onze school!

JAN DE KINDER

TOM SCHOONOOGHE

STEFAN BOONEN

Jaarthema: Een koffer vol!
Maandtip Ks/Ls
Anti-pesttip Ls

u Altijd eerst zelf proberen, daar kun je veel van leren!
u Ik ga met de ander om, zoals ik wil dat de ander met mij omgaat!
Krokusvakantie

4 za
5 zo

Welkom instappertjes bij juf An-Sofie!!!
Peer tutoring voor 2de en 5de leerjaar

6 ma

Ks Ls
7 di
Ls
8 wo

Ks Ls

9 do

Ks Ls

Vertrek van de sneeuwklassers
Sport na school voor de eerste graad
Zwemmen voor 1/3/5 de leerjaar
Soep op school"tomatensoep met fijne groentjes
Fruitdag " rozijnen
Ouderraad om 20 uur in de refter van de lagere school

10 vr
11 za
12 zo
13 ma

Ls

14 di

Ks Ls
15 wo

Ks Ls

16 do

Sport na school voor de tweede graad
Terugkomst van de sneeuwklassers
Theatervoorstellling “Prinsesje en de beer” voor de 4 –jarigen
Soep op school" kippencrème met balletjes
Fruitdag wortel

Start kangoeroewedstrijd

17 vr
18 za
19 zo
20 ma

Ls
21 di
Ks Ls

Ks Ls

Studiedag voor kleuterschool en lagere school uVrije dag voor alle
kleuters en leerlingen

Ks Ls

Auteurslezing voor de eerste graad Jan De Kinder
Fruitdag jonagored
Koffiestop voor Broederlijk Delen"organisatie leerlingenraad

22 wo

23 do

24 vr

Auteurslezing voor de derde graad Tom Schoonooghe
Theatervoorstelling voor de eerste graad ‘ De Reisrus’
Sport na school voor de eerste graad
Zwemmen voor 2/4/6de leerjaar
Soep op school" tomatensoep met balletjes
Peer tutoring voor 2de en 5de leerjaar

Ks Ls

25 za
26zo
27 ma

Ls

28 di

Ls

29 wo
Ks Ls

30 do

Ls

31 vr

Ls

Auteurslezing voor de tweede graad Stefan Boonen
Doorstroming en oriëntering zesdeklassers bezoeken
Damiaaninstituut te Aarschot
Sport na school voor de tweede graad
Soep op school" minestronesoep
Rapport en oudercontact voor de ouders van de leerlingen van de
lagere school

Fruitdag ananas
Sportdag voor de derde graad
Kip en ei voor het eerste leerjaar
PRETTIGE PAASVAKANTIE!!

