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    Den Babbelaar

Waterblauw GAAT KAMPEren 

 
Waterblauw nam afscheid van het 
schooljaar in stijl. Ze gingen kam-
peren... Ze sliepen met 14 en de 
juf in een grote tent. Eerst genoten 
van heel lang zwemmen, daarna 
een BBQ en dan aan het kampvuur 
marshmellows smelten en eten. 
Het werd een onvergetelijk avon-
tuur! 

Terugdenken aan de leuke tijden op de ZONNEWIJZER 

De eerste keer toen ik hier op school kwam was ik een beetje gestresst! 
Maar na een tijdje begon ik het gewend te worden. 
Ik kwam naar De Zonnewijzer omdat ik het een beetje moeilijk had. 
Ik heb door de jaren heen veel bijgeleerd. 
Binnenkort ga ik naar het middelbaar.  
Ik vond De Zonnewijzer een leuke school, ik zal aan iedereen blijven denken! 
 
Groetjes, WOUT :-) 

Woe 28/08 : 
Tussen 19u-20u: Kennismaking met de klas, juf of meester 

BELANGRIJK BERICHT 
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ATletiekrecors Jongens 2018-2019 

  1
ste

 plaats 2
de

 plaats 

  
HOOG- 

SPRINGEN 

  
1m25 

Aaron Meganck 

  
1m20 

Alassane Dia 

  
VERSPRINGEN 

  

  
4m09 

Alassane Dia 

  
3m25 

Furkan Coşkun 

  
TENNISBAL- 

WERPEN 
  

  
26m80 

Dylano Barthier 

  
26m65 

Alexander Sigin 

  
60m SPRINT 

  

8”66 
Alassane Dia 

9”02 
Aaron Meeganck 

  
VERTESPRONG 

UIT STAND 

  
2m05 

Alassane Dia 

  
1m98 

Aaron Meganck 
  

ATletiekrecors MEISJES 2018-2019 

  1ste plaats 2de plaats 
  

HOOG- 
SPRINGEN 

  

  
1m15cm 

Elisa De Varez 

  
1m10cm 

Zita Andries 

  
VERSPRINGEN 

  

  
3m28 

Elisa De Varez 

  
3m07 

Noah Pieters 
  

TENNISBAL- 
WERPEN 

  

  
24m50 

Loena De Cock 

  
21m50 

Zita Andries 

  
60m SPRINT 

  

  
9”87 

Zita Andries 

  
9”97 

Femke De Schutter 

  
VERTESPRONG 

UIT STAND 

  
1m80 

Loena De Cock 

  
1m71 

Maïté De Gendt 
  

Terugdenken aan de leuke tijden op de ZONNEWIJZER 

Hallo, ik ben Nelle. Ik heb 4 jaar op deze school gezeten. 
De juffen en meesters zijn hier lieve mensen. Dankzij hen 
heb ik leren rekenen. We hebben ook een heel behulpza-
me directeur. We kregen toffe lessen.  
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BEZOEK AAN DE ZOO 

GRAsgroen naar de boerderij 

Omdat Grasgroen de laatste weken flink in orde was met hun huis-
werk, verdienden ze een beloningsactiviteit!  
We brachten een bezoekje aan de boerderij van de juf. Met de fiets 
reden we naar de Heikant.  Daar speelden we met Fifi en aaiden 
we de kleine poesjes van Snorre.  De geitjes werden verzorgd en 
de kalfjes kregen melk.  Afsluiten deden we met een ijsje!  



 

Den Babbelaar—juni 2019 

Belangrijke data volgend schooljaar 

DATUM WAT? 

Woe 28/08 Tussen 19u-20u: Kennismaking met de klas, juf of meester 

Ma 2/9 De eerste schooldag 

Di 3/9 Ouderraad 

Di 10/9 Infoavond voor ouders 

Vrij 18/10 Vrijaf – pedagogische studiedag 

Di 22/10 Oudercontact 

Woe 20/11 Vrijaf - pedagogische studiedag 

Week van 16/12 Kerstmusical 

Ma 3/2 Lokale verlofdag 

Di 31/3 Oudercontact 

Zo 10/5 Eerste Communie 

Woe 20/5 Vrijaf—pedagogische studiedag 

Zo 7/6 Schoolfeest 

Een bezoek aan een boerderij spreekt altijd tot de ver-
beelding van kinderen, zeker als dit ook nog eens de 
boerderij is van iemand uit je eigen klas. Jasmijn ging 
20 juni op bezoek naar de boerderij van klasgenoot 
Ewoud.  
Ewoud had samen met zijn mama en papa een hele 
rondleiding uitgestippeld. Hij was zeer enthousiast om 

aan zijn klasgenoten te kunnen 
laten zien waarmee hij zich be-
zighoudt in zijn vrije tijd.  
Hij toonde ons heel wat dieren 
zoals koeien, schapen, ganzen, 
konijnen, cavia’s en zelfs twee 
mandarijneendjes. Ook zagen 
we hun eerste fazantenkuikentjes.  In de broeikas 
ontdekten we de eitjes van de mandarijneendjes die 
elk moment kunnen uitkomen. De boerderijervaring 
was helemaal geslaagd door een heerlijke picknick 
in de tuin met zicht op alle dieren en het mooie plat-
teland. Na een lekker fris ijsje keerden we moe 
maar voldaan terug naar school.  

Jasmijn naar de boerderij 


