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

vriendenvanjufelien.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

PEUTER- & EERSTE KLEUTERKLAS 

Dieren spotten aan de waterkant 

In het laatste thema van dit schooljaar leerden we over de dieren in en rond de vijver. Dus 

gingen we zelf op zoek naar dieren aan de Leie in Grammene. 

Tante Anita viste heel wat kleine waterdiertjes uit het water, we zagen een visser die al enkele 

vissen gevangen had en we ontdekten een broedplaats van een groep ganzen. Eens de ganzen 

het water in gingen, namen we ook een kijkje op de broedplaats. Wat vonden we veel 

ganzenveren! 

We vonden het super dat we zoveel dieren gezien hebben. Wat hebben we genoten van een 

namiddag aan de waterkant! 

   

   
 

TWEEDE & DERDE KLEUTERKLAS 

Kamperen 

Om de twee jaar kamperen we met de kleuters van de 2e en 3e kleuterklas in de tuin van ons 

schooltje in Grammene. Dit jaar was het aan ons, wat keken we er naar uit! Op vrijdag 22 juni 

was het zover, de tenten stonden klaar en  we begonnen aan ons kampeeravontuur.  

Om 18u werden we allemaal verwacht op school. We speelden eerst enkele spelletjes op de 

speelplaats en daarna was het tijd om te eten. We smulden van onze zelfgemaakte croque 

monsieurs, MMM! Na het eten nog wat tijd om te spelen en dan ons klaarmaken om naar bed te 

gaan. Eerst allemaal onze pyjama aan en onze tanden poetsen om vervolgens nog van een 

creatief toneel te genieten, gespeeld door de juffen. Na het toneel ging iedereen naar de tent 

en mochten we nog een klein beetje praten.  
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GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 

Op schoolreis naar de boerderij 

22 mei was het zover! Onze schoolreis naar de boerderij. We vertrokken met vele blije 

gezichtjes en vol spanning naar Bachten’t Kloosterhof in Bellem. 

Het werd een dag vol plezier en vol activiteiten! We mochten helemaal zelf een broodje bakken 

en hebben de hele boerderij mogen verkennen. We zagen een kalfje van zijn wel hele grote 

papfles drinken en mochten de koeien eten geven. We konden zelfs een lammetje knuffelen! 

We hebben de koeien naar de weide zien lopen en hebben nu eens eindelijk gezien waar die 

lekkere melk, die we ’s ochtends drinken, vandaan komt.  

Wat we heel cool vonden was dat we in de boer zijn tractor mochten zitten! Dat was superleuk! 

We speelden nog samen met de boer een dierenfamilie-memory en een van-kop-tot-staartspel. 

En als kers op de taart (of moeten we zeggen ijsje?) kregen we als afsluiter een lekker ijsje! Dat 

was smullen! 
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Joepie … we wonnen een dagje springplezier! 

Vorige week dinsdag stond er een springkasteel in de tuin van de kleuterschool in Grammene. 

Deze hadden we gewonnen door de Wandel3Daagse in Deinze. Dankzij de vele deelnemende 

wandelaars van Grammene en Gottem, wonnen we met onze school een springkasteel voor 

één dag! 

Om de beurt konden we in kleine groepjes springen. Ook de leerlingen van de lagere school 

kwamen van de prijs mee genieten. Bedankt lieve wandelaars, het was een ‘dolfijne’ dag!! 

 
 



 

Nieuws uit Gottem … 

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

www.wongrago.be 

EERSTE GRAAD 

Uitstap naar de bibliotheek  
 

 

In mei mochten we na lang wachten eindelijk kennis 

maken met auteur/ illustrator Carll Cneut. Hij las voor 

uit zijn boeken maar gaf ook meer uitleg bij zijn 

tekeningen. Op  het einde leerde hij ons een gezicht 

tekenen.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsen en ontspanning  
 

In juni was het tijd om aan onze eindtoetsen te beginnen. We hadden ons allemaal goed 

voorbereid thuis en deden ook in de klas ons uiterste best. Tussen alle toetsen door was er 

gelukkig ook nog tijd voor ‘ontspanning’. We maakten allerlei mooie werkjes met de blokken. 

  

 
 
Wij wensen jullie alvast een prettige vakantie!  

 
 



 

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

Avonturenklas Ronse 

 

 

Na vele maanden geduld en voorbereiding vertrokken we met de trein richting de 

Kanarieberg in Ronse.   

Daar beleefden we samen vele avonturen!  Een hoogteparcours, boogschieten, 

muurklimmen,  deathride, lasershooting, teambuildingspelletjes, bosspelletjes, …  en 

natuurlijk samen slapen in een tent.   

Jammer genoeg waren deze drie fantastische dagen veel te vlug voorbij. Toch was het een 

blij weerzien met alle ouders op vrijdag 18 mei in het station van Deinze.   

 

 
      



 

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

Wist je dat… 

Wist je dat we op bedrijfsbezoek geweest zijn bij het bedrijf ‘Chanterie’… 

 

                      
Wist je dat iedereen van het zesde leerjaar zijn fietsrijbewijs behaald heeft? 

 

 

 

 

Wist je dat we een workshop rond chemie gehad hebben en dat we zelf slijm mochten 

maken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat we op uitstap geweest zijn met de milieuboot… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat we afscheid moeten nemen van het 6de leerjaar! Het ga jullie goed!!!  
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EXTRA NIEUWS!  

Kleuterschool Grammene sluit NIET maar verhuist!!!   
 

Nog één schooljaar en dan komt de kleuterafdeling 

over naar de vernieuwde lokalen in Gottem.  Er 

komt een nieuwbouw met twee mooie grote 

kleuterklassen en twee lagere klassen.  Er is reeds 

een nieuwe refter en de ander lokalen krijgen ook 

een opknapbeurt.  Jammer genoeg verschijnen er 

heel wat artikels in de krant over het sluiten van de 

kleuterschool.  Dit is natuurlijk niet waar, ze 

verhuizen naar een vernieuwde locatie waar er 

ook een vernieuwde speelweide zal zijn!!  Zeg 

maar door! 

 

 

De laatste maanden en weken was het een gezellige drukte op onze fijne dorpsscholen.  Er 

was frietjesfeest, barbecue, logeren in de tent, een dagje op het springkasteel, sportdag, 

afsluiten jaarthema, schoolreizen, extra uitstappen, … 

Alle foto’s kan u bekijken op onze website www.wongrago.be !!!!!! 

 

 

 

 

We wensen 

jullie een 

fijne zomer 

toe!! 

 

 

 

  


