Nieuws voor vierdeklassers
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Buggenhout, 20 februari 2018

Beste ouders,

Er staat heel wat te gebeuren in het vierde leerjaar.
We bieden jullie alvast een overzicht.

FEBRUARI:
Vrij, 23 februari: workshop Roald Dahl
Onze leerlingen hebben dit schooljaar de klassiekers ‘De
‘De Griezels’ en ‘Mathilda’ van
Roald Dahl gelezen. Sommige leerlingen hebben nog meer
meer boeken van deze
schrijver gelezen. Als beloning biedt onze school een workshop
wor hop muzische vorming
aan over het werk
erk van Roald Dahl. Deze activiteit gaat door
door op onze school tijdens
de lesuren.
Datum nog te bepalen: Paddenoverzet in de Damstraat
Elk jaar helpt het vierde leerjaar de padden overzetten. De padden en wij wachten
op ideale weersomstandigheden. Het mag nog wat warmer en vochtiger worden.
Zorg alvast dat je fiets in orde is en je laarzen klaarstaan! Padden wachten niet. We
verwittigen met een brief wanneer het zover is.
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MAART:
Heel de maand maart is het jeugdboekenmaand.
jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Eureka! Wetenschap en
techniek’. Ook hier voorzien we een paar leuke activiteiten voor onze leerlingen.
Do, 8 maart: We planten een nieuw bos!
Vrij, 9 maart: Workshop ‘digitale wolven’
We laten de leerlingen op een speelse manier kennismaken met de oneindige
mogelijkheden van ICT en technologie.
Vrij,
rij, 30 maart: auteurslezing ‘ Reinhilde Van Driel’ in de bibliotheek
Za, 10 maart: vastenvoettocht
4A en 4B stappen samen de vastenvoettocht onder begeleiding van juf Els en juf
Pascale. Je krijgt nog een brief met praktische afspraken.

APRIL:
Do, 19 april: Ook onze schoolreis staat in teken van wetenschap en techniek. Op 19 april brengen
we een bezoek aan Technopolis!
Di, 24 april:

workshop
op ‘lederbewerking’ voor 4A in Museum voor Volkskunde te Dendermonde

Di, 29 mei:

workshop ‘lederbewerking’ voor 4B in Museum voor Volkskunde te Dendermonde

Het worden nog boeiende maanden in het vierde leerjaar!

Juf Pascale en juf Els
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