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In de maand januari hebben we het gehad over het
thema ‘Wat een weertje’.
Het thema werd geopend
met een lied op de ukelele
en extra uitleg van het

Ik vond het super
tof om een weerman
te zijn!
Dario

De schoolverlaters werkten niet mee
aan dit thema. Maar kregen info over

’Op stap naar het secundair onderwijs’.

Fiel de spelletjeskroko- Pag. 4
dil

Daar gingen we op zoek naar de talenten van de leerlingen en welke studierichting het beste bij hun past.
Ook de ouders kregen regelmatig huiswerk mee, want ook met hen gingen we
samen op stap.

Jarigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 januari: Mohammed
1 januari: Ianka
11 januari: juf Lisa Po
25 februari: Lisa
17 maart: juf Tine
6 april: meester Rudy
8 april: juf Dévine
9 mei: Valentin
11 mei: Jolie
11 mei: Mauro
15 mei: Ilias

Ga naar de schoolwebsite
(www.schooldevuurtoren.be)
en bekijk de klasblogs van
de onderbouw, middenbouw
en bovenbouw.
Bekijk ook onze facebookpagina .

weerstation dat in onze
schooltuin terecht kwam.
Heel wat kinderen kropen
in de huid van een weerman
of weervrouw.

Week tegen pesten!
We hadden aandacht voor
de week tegen pesten. We
schilderden met de school
4 grote stippen en het
woord 'STIP IT' en hingen
dit aan de ramen van onze
school. Op de laatste dag

Als ik zie dat er iemand
gepest wordt dan ga ik
naar de juf om dit te
zeggen!
Olivia

van deze week hebben we
cakejes gebakken en ze
versierd met 4 stippen.
Ieder van ons trok een
naam van iemand anders, die
mocht een cakeje EN een
gepast complimentje geven.
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Dikketruiendag
Op 11 februari hadden
we extra aandacht om
ervoor te zorgen dat
we op onze school minder warmte verspillen.
Iedereen draagt zijn
steentje bij om ervoor
te zorgen dat we in
koude tijden steeds

de deuren en ramen goed
dichthouden. Uiteraard
blijft het verluchten van
een klaslokaal belangrijk
om gezonde zuurstof
binnen te halen zodat we
goed kunnen opletten in
de klas.

We verzamelen
dopjes!

Damiaanactie
Dit schooljaar kwam Jean
-Pierre ons vertellen over
Lepra aan de hand van het
animatiefilmpje van ‘Kiran
en de maskers’. We merkten al snel dat deze ziekte ernstig is en wilden
onze inzet zeker niet la-

ten ontbreken. Als school
deden we een oproep aan
de kinderen om zoveel mogelijk stiften of beertjes
te verkopen. De bovenbouw
ging 3 keer samen met
Jean-Pierre naar Dehlaize
om ook daar stiften te

verkopen. Wind of regen hield ons niet tegen. Eind februari kwam
Jean-Pierre ons feliciteren voor onze inzet.
We haalde 490€ op.
Daarmee hebben we 9
levens kunnen redden.

We sparen nog steeds dopjes
voor de organisatie “Vrienden
der Blinden in Koksijde”, een
opleidingscentrum voor blindengeleide honden. Deze spaaractie
werd op touw gezet door Fiftyone Club Knokke Heist. Breng ze
mee en gooi ze in de rode ton of
geef ze af aan onze school.

De kippen zijn terug!
Onze kippen, witje en
zwartje, hebben een
lange vakantie achter
de rug. Tijdens de
vakantie verbleven ze
in het kippenhok in de
tuin van mevrouw Magali. Niet zomaar een
kippenhok maar een
klein tuinhuisje met
tuintje voor hen alleen. Door de zomerwarmte gingen ze ech-

ter
in
constante
broedmodus!
Zelfs
zonder eieren bleven
ze broeden. De oplossing: koude baden
meermaals per dag.
Na een hele poos begonnen ze weer eieren te leggen. Tijd om
te verhuizen naar De
Vuurtoren. Door het
stormweer hadden ze
de laatste weken echter wat pech: het
kippenhok-zaagsel
geraakte nat, het
kippeneten vloog weg,
… We merkten ook
een gegraven gat aan
de buitenkant van het
kippenhok. Misschien
een vos die probeerde
binnen te geraken?
De kippen kakelen
vrolijk verder en leggen dagelijks hun eitje. We blijven ze
iedere dag goed verzorgen. Van het Corona-virus hebben ze
alvast geen last!

Rekenhelden gespot
Wist je dat we op onze school rekenhelden hadden?
Aan de hand van verschillende doeopdrachten gaan ze op ontdekking. Zo
vergelijken en sorteren de leerlingen
hoeveelheden en leren ze hoe de getallen eruit zien. Ook staan de leerlingen
stil bij begrippen zoals minder, meer,
evenveel, in, uit, boven, onder, links,
rechts,…
Het lijken
wel echte
superhelden!
juf Dévine
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Carnaval
Ook dit jaar hebben we weer gezellig
Carnaval gevierd op onze school. We
mochten onze verkleedkleren aandoen
en gingen daarna op stap langs de
Heistlaan waar de tekeningen van de
Carnaval-tekenwedstrijd uithangen.
Iedere klas stond met trots voor zijn
tekening.

Een dikke proficiat aan de bovenbouw die de derde prijs won in categorie D.
Na de middag kwam Prins Carnaval
(die al 3 keer werd verkozen en dus
Keizer zal worden) samen met zijn
Roosje naar onze school om de

prins en prinses van De Vuurtoren uit te
kiezen. Dit jaar sleepten Valentin en Elisa
de prijs in de wacht. Een dikke proficiat
aan beide die een prachtige medaille
mochten ontvangen. En we sloten natuurlijk af met een feestje.

SCHOOLFEEST
Het mocht niet zijn! Begin
maart kregen wij te horen
dat het schoolfeest niet kan
doorgaan wegens het Coronavirus. Mevrouw Magali kwam
het droevige nieuws in de
klassen vertellen. We waren
allemaal enorm teleurgesteld,
want we hadden al heel wat
voorbereiding achter de rug.
We waren al gestart met het
knutselen, het voorbereiden
van toneeltjes, samen oefenden we al een lied en sommigen kregen nu net al enkele
danspasje onder knie. Vooral
Malak was zeer ontgoocheld,
want ze had de hoofdrol gekregen in het verhaal over de
toekomst.
Ik vind het super
jammer dat het niet
doorgaat, want ik was
juist zo trots dat ik
de hoofdrol kreeg om
samen met de robot
het verhaal van de
toekomst te brengen.
Malak

Maar het annuleren van het
schoolfeest was nog maar het
begin van iets wat we in ons
land nog nooit hebben meegemaakt! De ministers beslisten
om de lessen, 3 weken voor de
paasvakantie, niet meer te
laten doorgaan. We kregen
heel wat taken mee om thuis

Dit hebben we nog
nooit meegemaakt in
ons land!

Blijf de leerstof herhalen zodat je kennis niet
verloren gaat. Vooral
voor de schoolverlaters
is dit zeer belangrijk!

te maken tijdens deze tijd
dat we niet naar school kunnen. De juffen hebben er ons
op gewezen dat het zeer belangrijk is om de leerstof
goed bij te houden zodat we
niet alles vergeten zijn als we
terug komen.
Op maandag 16 maart waren
alle juffen en meesters aanwezig op school. Ben je benieuwd wat zij gedaan hebben? Wel, ze kregen de opdracht om alle bankjes, stoelen, deurklinken, … goed te
poetsen en te ontsmetten.
Daarnaast heeft iedereen
alleen in zijn klas gewerkt.
Ook zij moeten afstand van
elkaar bewaren om niemand te
kunnen besmetten.
De komend dagen was er steeds
iemand op school om de kin-

juf Kelly

deren die geen opvang konden vinden op te vangen.
We hebben geen idee hoe
dit allemaal verder zal verlopen, maar verzorg jullie
goed. Volg de maatregelen
goed op i.v.m. het Coranavirus en we zien elkaar
(hopelijk) terug na de paasvakantie!
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Dankjewel!
Aan de ouderraad voor het schenken van de
luizenzakken

Wat doet de ouderraad
eigenlijk?
Ze zorgen ervoor dat de
leerlingen eens iets extra kunnen doen of krijgen. Ondermeer betalen
ze de uitstap naar de
ijspiste of een andere
sportactiviteit. Elk jaar

organiseren zij een bingoavond en steken ze de handen
uit de mouwen op onze kersthappening en schoolfeest.
Heb jij ook leuke ideeën en
wil je bij het team van de
ouderraad horen? Geef een

seintje aan Mevrouw Magali en zij zal je in contact
brengen met de leden van de ouderraad.

