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Na een weekje krokusvakantie zijn we weer
helemaal klaar voor een volgend deel van het
schooljaar. We zitten nu volop in de vastentijd.
40 Dagen lang gaan we op weg naar Pasen.
Heel wat activiteiten worden georganiseerd, ook
buiten de klas: gebedsvieringen, onze
vastentocht, een boeteviering, ...

DIKKETRUIEND
AG
DIKKETRUIENDAG

Tekst Fr

In ons jaarthema ‘Een goedgevoel school’
hebben we aandacht voor ‘Anders zijn, dat
mag?!’ Dit betekent dat we verschillend mogen
zijn, met het nodige respect en
verdraagzaamheid voor elkaar. Niet enkel in de
week tegen pesten!
Respecct tonen we ook in hoe we met elkaar
communiceren: in een gesprek, maar ook op een
digitale manier (sms, via Facebook, Twitter, ...).
Wanneer we elkaar niet zien, wordt het
moeilijker om met respect met en over elkaar te
spreken. Een uitdaging voor iedereen om hier op
in te zetten! Veel succes!

Professor Eisstein en zijn
assistente kwamen langs om
jullie warm te maken voor
dikketruiendag!
Wat waren ze blij om te zien
hoe warm jullie ingeduffeld
waren en ... de schermen
bleven een hele dag uit!
Goed gedaan, Kouter-basis,
samen hebben we zo een
hele dag energie bespaard.
Tot volgend jaar!

Voor één keer
blijven alle jassen
netjes aan de
kapstok, maar
halen we onze
dikste trui van
mama en papa uit
de kast om mee
naar school te
gaan!

Freddy Baeyens, directeur

NIEUWS OUDERRA
AD
OUDERRAAD
Deze WinterWonderWandeling
was een topeditie!
Een geweldige opkomst voor een
leuke zoektocht met lekkere
tussenstops. Er werden leuke
prijzen uitgedeeld (winnaars die niet
meer aanwezig waren, krijgen hun prijs zeker nog).
BEDANKT aan de leerkrachten en leerlingen van De
Kleuter-kouter en De Kouter-basis,
de leden van de ouderraad en de ouders voor alle hulp.
Bedankt wandelaars voor deze recordopkomst!

En hopelijk ...
tot volgend jaar?!

SFEERBEELDEN
Lekker, een gezond ontbijt.
In de klas smaakt het nog heerlijker.
De kinderen van het tweede
leerjaar aten hun buikje rond.

En daarna op stap
naar De Wiek ...

Alle leerjaren leefden
zich uit tijdens de Dikketruiendag, binnen en buiten!

Allerlei luisterproefjes in het
vierde leerjaar.

LEERUITST
APPEN
LEERUITSTAPPEN
Met het derde leerjaar naar Meteo Zele
De temperatuur, de wind, de neerslag, de luchtdruk… daar waren we al een poosje over aan het
leren met juf of meester. Op een koude winterse
vrijdag mochten we bij Patrick Haentjens een
echt weerstation gaan bekijken, dat was nog wat
anders! Onze Zeelse weerman houdt al meer dan
dertig jaar
het weer in
de gaten. Hij
kon ons
perfect tonen
en vertellen
hoe de
pluviometer,
de anemometer, de
windwijzer,
de thermometers in de thermometerhut werken.

Kei-interessant! Onze vragen beantwoordde Patrick
met veel geduld en zijn echtgenote Martine maakte
mooie foto’s. Een bezoek dat ons zeker zal bijblijven,
maar eerlijk is
eerlijk… We
waren ook blij
toen we terug
in ons warm
klasje aankwamen. Of
zoals weerman
Patrick het
zegt: een
echte
weeramateur
moet van de winter houden en tegen de kou kunnen!
Dank ook aan meester Patrick en de opa’s van Aline,
Lieselot, Leonel die tijd maakten om mee onze
klassen te begeleiden, gezellig en veilig met jullie
erbij!

‘t CEDERL
A ANTJE
CEDERLA
Carnaval in de pimpelklas

Draaien
Zwaaien
Buig en strek
‘t Is carnaval
Dus doe iets geks!

Onze belevenissen kan je volgen op
facebook ‘Cederlaan’ of op onze
website www.dekouterbasiszele.be

MU
ZO
-werking
MUZO
ZO-werking

BEELDKNAP!
Creaties van onze kleuters en leerlingen!
Meer foto’s kan je bekijken op onze website
van de school:
http://www.dekouterbasiszele.be

Met het vijfde leerjaar naar expirmenteerdagen in Pius-X
Op dinsdagochtend 7 februari trokken de leerlingen van het vijfde
leerjaar naar het OLVI-Pius-X-instituut. Daar kregen ze twee
workshops rond techniek.
Het was een zeer
leuke ervaring voor de
vijfdeklassers.
Ook in de klas werden
er allerlei proefjes
voorbereid in
groepjes. Het was
leuk om samen op
onderzoek te gaan.

Van ronddraaiende beweging naar
rechtlijnige beweging. Even nadenken...

Aan het werk in een echt labo.

K ALENDER

07/3: auteurslezing Hilde Schuurmans voor 1A-1B (10.30-11.15), 1C-1D (13.45-14.45) in de bib
08/3: SVS-dans voor 1L en 2L in sporthal de Zeven (13.30-15.45)
09/3: zwemmen voor 3A-1C (8.30), 3B-1D (9.00) en 3C (9.30) / speel-je-mee momenten Cederlaan
verkeersles op het verkeerspark (praktijk verkeerswedstrijd) voor 6A-6B (vanaf 8.30), 6C (13.15)
SVS-meester op de fiets voor 4A (8.45), 4B (10.30) en 5A (13.15)
10/3: SVS-meester op de fiets voor 3A (8.30), 3B (9.20), 5B (10.30) en 3C (13.15)
13/3: auteurslezing Conny Tielemans voor 3A (9.00) en 3B-3C (10.30-11.15) in de bib
14/3:
16/3:
17/3:
21/3:
23/3:

gebedsviering in de vasten, voorbereid door 5L (8.40)
zwemmen voor 3A-1A (8.30), 3B-1B (9.00) en 3C (9.30)
koutkring verzorgd door 3L in de Kouterkerk (13.15)
auteurslezing Stefan Boonen: 5A en 5B (9.00-10.00) in bib
zwemmen voor 3A-1C (8.30), 3B-1D (9.00) en 3C (9.30)
verkeersles op het verkeerspark (praktijk verkeerswedstrijd)
voor 5A-5B (vanaf 8.30)
24/3: gebedsviering vasten, voorbereid door De Zonnewijzer (8.40)
27/3: SVS-American Games voor 5L in Lokeren (12.45-15.15)
28/3: auteurslezing Marc De Bel voor 6C (14.00) in de bib
30/3: zwemmen voor 3A-1A (8.30), 3B-1B (9.00) en 3C (9.30)
verkeersles op het verkeerspark (praktijk verkeerswedstrijd)
voor 4A-4B (vanaf 8.30)
toneel ‘Ik ben een held’ voor 1L in de Wiek (14.00)
31/3: kleurenspel voor 3K-1L (tocht BVA-wijk)
3 april t.e.m. 16 april: paasvakantie

FAMILIENIEUWS
We leven mee met het overlijden van ...
De heer Remi D’hauwer, schoonvader van Monique
D’Hollander (poetsvrouw)
De heer Henri De Paepe, vader van Ward De Paepe (ouddirecteur)

PROFICIA
T
PROFICIAT
Sinds kort heeft de Moskee van
Zele een nieuw bestuur en een
nieuwe voorzitter. De nieuwe
voorzitter is Zafer Temürseker, papa
van Muhammed (1B) en Sumeye
(5A). We wensen Zafer alvast
proficiat en veel succes met deze
nieuwe functie!

Belangrijke telefoonnummers

Een elfje is een gedicht (je) dat bestaat uit elf woorden
verspreid over vijf regels. Enkele dichters uit de klas van juf
Karine (3B) schreven volgende elfjes:
Wafel

Noor
Eeckman

Heel lekker
Met witte suiker
Ik wil je opeten
Smullen

Mama
Liefste mama
De allerleukste mama
Tjardo
Ik hou van jou
Verlaeckt
Kus
Tuana Karanfil

Attest van uitgaven voor de opvang van
kinderen van minder dan 12 jaar:
Het bedrag van het middag-toezicht en
naschoolse opvang omvat de uitgaven die
u betaalde tijdens het jaar 2016. Dit
bedrag kan u inbrengen in uw
belastingsaangifte. Dit document wordt in
de loop van maart meegegeven met uw
kind.

INFO

ELFJES

Fleur
Liefste zus
Mijn liefste heldin
Nooit ga je weg
Kus

GOED OM
WETEN

Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Het secretariaat is te bereiken
op secretariaat@dekouterbasiszele.be
CLB: 09/348 25 62
Revalidatiecentrum Koevliet 2A
052/44 52 84
OKO & ZO – naschoolse opvang
052/44 92 85
Deze dienst werkt dagelijks van
6.30 uur tot 18.30 uur !

