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Nieuws uit Grammene … 

Neem een kijkje op onze klasblogs voor meer avonturen, foto’s en belevenissen: 

vriendenvanjufelien.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

PEUTER- & EERSTE KLEUTERKLAS 

Allemaal indianen 

In de klas leerden we twee weken over ‘Indianen’. We ontdekten hoe ze leven, hoe ze eruit 

zien en welke materialen ze allemaal gebruiken. Zo leerden we schieten met pijl en boog. 

We beschilderden een T-shirt en maakten een verentooi en werden zo echte indianen! In de 

klas speelden we in de indianentent en maakten we een totempaal waar we rond dansten op 

indianenmuziek. 

      

  
 

Een dagje naar Kids Adventure 

Met de gehele kleuterschool beleefden we heel wat speelplezier in de binnenspeeltuin ‘Kids 

Adventure’. Het was een super leuke dag! 

     



 

Neem een kijkje op onze klasblogs voor meer avonturen, foto’s en belevenissen: 

vriendenvanjufelien.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

TWEEDE & DERDE KLEUTERKLAS 

Bezoek aan De Mandel 

We hebben in de klas drie weken gewerkt rond het thema: ‘Mijn restaurant’. Binnen dit  thema 

hebben we heel wat leuks gedaan. We leerden hoe we ons moesten verkleden in een kok of 

een ober, we probeerden zo goed mogelijk op te dienen,… 

Een bezoek aan een echt restaurant kon natuurlijk niet ontbreken. We gingen allemaal samen 

op bezoek in De Mandel in Grammene. Daar konden we zien hoe het echt aan toe gaat in een 

restaurant. We kregen een rondleiding in de keuken en de zaal. En om af te sluiten kreeg 

iedereen nog een lekker ijsje! Heel erg bedankt! 

 

 
 

Integratie 3de kleuterklas – 1e leerjaar 
Op woensdag 28 maart gingen we met de 2e en 3e kleuterklas naar de lagere school in 

Gottem. Zo konden we al eens kennis maken met de school, de speelplaats, de klas en de juf. 

We hebben de hele voormiddag opdrachtjes gemaakt en spelletjes gespeeld. De kinderen 

werden verdeeld in verschillende groepjes, zo konden we eens met iedereen spelen. Wat een 

leuke dag! 

 

             



 

Neem een kijkje op onze klasblogs voor meer avonturen, foto’s en belevenissen: 

vriendenvanjufelien.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

Grootouderfeest ‘De Grammense Casserole’  
 

Op vrijdag 9 maart was het de grote dag voor onze grootouders van Grammene. Ze werden 

allemaal vriendelijk uitgenodigd in ons restaurant: ‘De Grammense Casserole’. 

Daar konden de grootouders proeven van allerlei lekkere 

hapjes die we samen met de kleuters hebben klaar gemaakt.  

 

Al deze lekkernijen werden die voorbije week klaar gemaakt 

door onze lieve chefkoks. We hadden heel wat werk om alles 

zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar iedereen deed zijn 

uiterste best! We maakten een lekker aperitiefje klaar om 

het diner mee te starten, een pasta / couscoussalade als 

hoofdgerecht en niet te vergeten enkele lekkere desserts.  

 

 

 

Om onze grootouders te verwelkomen in ons restaurant deden we samen  een openingsdans. 

De kleuters van juf Elien waren als echte chefkoks verkleed en de kleuters van juf Kaat als 

obers. We dansten samen rond de buffettafel om de grootouders te verwelkomen. Nadien 

mochten de kleuters bij hun grootouders aan tafel schuiven en konden ze samen genieten van 

de gerechtjes.  

 

      

      

Langs deze weg willen de grootouders nog eens bedanken voor hun vrijebijdrages! Met dit 

geld kochten we nieuwe spullen om de speelgoedkoffers op de speelplaats aan te vullen. 

 BEDANKT! 



 

Nieuws uit Gottem … 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

EERSTE GRAAD 

Bezoek in de eerste graad 

Wij beleefden heel veel leuke momenten in onze klas. Toch waren er enkele momenten die er 

met kop en schouder bovenuit staken. Zo kregen wij tot twee keer toe bezoek in onze klas. En 

daar waren wij telkens heel erg blij mee.  

Ons eerste bezoek was op woensdag 14 maart. Op zich al een speciale dag, want wij 

mochten een dagje met onze pyjama naar school. Dit deden we niet omdat we te lui waren om 

onze gewone kledij aan te doen, maar om de zieke kinderen en jongeren te steunen. Ook de 

tweede en derde graad deden mee aan deze actie van Bednet. De hele voormiddag deden wij 

alles in pyjama: spelen op de speelplaats, schrijven in de klas, lezen met de ouders,…  

Enkele kinderen van onze klas namen zelf iemand extra mee naar school. Zo kwamen vos, 

schaap, aardbei en konijn ook een dagje naar school. Ze deden heel goed mee met de les 

verkeer en zijn ook mee gaan lezen.   

Het allerleukste bezoek kwam 

er op het einde van deze 

voormiddag, want toen kwam 

plots onze juf in de klas. Juf 

Mieke was op bezoek op 

school en wou natuurlijk haar 

lieve leerlingen zien. Ze werd 

overladen met cadeautjes: 

tekeningen, kaartjes,… Ook 

onze klas kreeg een cadeautje 

van juf Mieke. We hebben deze 

voormiddag dan ook 

afgesloten met een klasfoto in 

pyjama!  

 

 

 

 

Onze tweede bezoek kwam er twee weken later, op woensdag 28 maart. Toen werd onze 

speelplaats een stukje drukker. Onze vrienden van de kleuterschool kwamen eens langs. We 

toonden eerst hoe we in onze klas de dag beginnen. Daarna gingen we aan de slag in 

groepjes. Zo konden we elkaar beter leren kennen, maar ook de juffen. Er waren maar liefst 

drie juffen aanwezig (juf Charlotte, juf Kaat en juf Chloë). We werden eerst door de juffen in 

groepjes gedeeld. Daarna schoven we steeds door zodat we alle hoekjes eens gedaan 

hadden. Natuurlijk moesten we tussendoor ook even stoppen om allemaal samen te spelen op 

de speelplaats.  

Het was een heel leuke dag!   

 
 



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

TWEEDE GRAAD 

Sterrenstoet  

Woensdag 16 mei is het zover… dan vertrekken we voor drie dagen 

op avonturenkamp naar de prachtige heuvels in de Vlaamse 

Ardennen.   

Om onze uitstap te financieren gingen we huis aan huis om 

kerstliederen te zingen.  Bedankt aan alle helpende handen, 

ouders, kinderen en inwoners van  Gottem en Grammene om onze 

actie te steunen!!  

Dankzij de sponsors drankencentrale Allaert uit Machelen, Rejo 

Fresh Roeselare (Johan Chrétien en Joke), Supra Grammene  en 

café De KorteKeer Dentergem konden alle medewerkers en 

kinderen nadien nog bijpraten met  een drankje en een hapje.   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al doende leert men…  

In het werothema ‘machtig krachtig’ leren we over elektriciteit.  We bekeken  en berekenden 

onze elektriciteitsfactuur, testten zekeringen uit, bekeken de elektriciteitskast en maakten 

zelf onze stroomkring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer avonturen zoals een ontmoeting met een schrijfster, onze dagtocht, integratieproject 

met kinderen uit het bijzonder onderwijs, … vind je op onze website!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

DERDE GRAAD 

Doedagen 

Op vrijdag 2 maart was het weer zover! Eén van de tofste uitstappen van het jaar! De 

doedag!!! We gingen eens op bezoek naar verschillende middelbare scholen in Deinze. Er 

stonden twee activiteiten op het programma. Dit ging van een bouwplan opstellen, haar 

vlechten, leren programmeren, bladwijzer ontwerpen, proefjes uitvoeren,… Zo maakten we 

kennis met verschillende studierichtingen. Hieronder vind je enkele sfeerfoto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsbehendigheidsparcours 

Op donderdag 8 maart gingen we met de fiets naar de Brielpoort. Daar 

werden verschillende verkeerssituaties nagebootst. We mochten eerst 

in groepjes van 3 het parcours verkennen. Daarna hielden we een 

wedstrijd en mocht iedereen het parcours op. De verkeerssituaties 

werden steeds gewijzigd dus we moesten de borden steeds goed in de 

gaten houden.  De voorrangsregels werden ook nog eens herhaald 

want deze waren voor sommigen toch wel moeilijk ;-) Na een uurtje 

was het terug tijd om naar school te gaan.    



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN… 

 

Onze gekke carnavalsweek  

Net voor de vasten begon lieten we ons van onze ‘mooiste’ kant zien 

tijdens de carnavalsweek.  Op maandag kwamen we met gek haar 

op school, op dinsdag gek sportief, op woensdag pyjama, op 

donderdag felle kleuren en op vrijdag helemaal carnaval.    

 

We luidden de vakantie in met de carnavalsfuif van de ouderraad!  

Opnieuw een fijn samenzijn met ouders en kinderen!  Bedankt voor alle aanwezigen en 

helpende handen! 

 

 

STIP it!! De week TEGEN 

pesten!   
In Grammene en Gottem is alles 

Ok, aan pesten doen we niet 

mee!!  

We doen heel vaak activiteiten 

om pesten te voorkomen maar in 

de week voor de krokusvakantie 

stond dit nog eens extra 

centraal.    

 

 

In de vasten  schonken we aandacht aan elkaar, aan delen, 

hulpvaardigheid en aan dankbaar zijn. Wij steunden de 

campagne van Broederlijk Delen. Zij helpen de Rwenzori-

regio in Oeganda  We organiseerden een klusjesactie, een 

sobermaal, een soep op de stoep actie om de actie 

financieel te steunen.  Samen haalden we 230 euro op.  

Bedankt!! 

 

 

 

In teken van het 

jaarthema hielden we de Gottemse Winterspelen.  

Samen op skilatten staan, curling met een 

bezemsteel, de olympische vlam over de speelplaats 

dragen, …   

Iedereen won de gouden medaille door hun talent 

om samen te werken.  Bravo aan al onze 

kampioenen!   

 

 

 

Voor sfeerbeelden van onze frietjesdag, klasoverschrijdende activiteiten en spelletjes op 

onze school moet je op onze website neuzen!  


