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IN HET VOORUITZICHT 

vrijdag 13 mei 2022 

  schoolfeest voor de kinderen 

dinsdag 17 mei 2022 

  Mobibus 

vrijdag 20 mei 2022 

  Technopolis 

  Studio Globo 

donderdag 26 mei 2022 

  geen school: O.H. Hemelvaart 

vrijdag 27 mei 2022 

  geen school: brugdag 

NIEUWE SPEELPLAATS 

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het 
zover: onze speelplaats heeft een hele metamorfose ondergaan. 
Al de oude, gebarsten tegels werden vervangen door mooie 
nieuwe klinkers. Tijdens de werken was het regelmatig zoeken 
naar voldoende plaats om te spelen, maar dat is vlot verlopen en 
de kinderen hebben zich elke keer snel  aangepast. Knap hoor! 
Er werden ook plantenperken aangelegd, waar we nu nog 
struiken en bomen zullen planten. 
Omdat we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan, nodigen 
we jullie graag uit voor een hapje en een drankje zodat jullie deze 
veranderingen ook kunnen bewonderen. Deze feestelijke 
gebeurtenis plannen we in juni. Jullie krijgen binnenkort een 
officiële uitnodiging. We hopen jullie allemaal te verwelkomen! 

 

ZWEMMEN 

 rood,  blauw donderdag 05/05 

 indigo   donderdag 19/05 

 geel  donderdag 12/05 

 oranje  donderdag 12/05 (vervangactiviteit) 

groen   maandag 02/05 en 23/05 

 violet   maandag 16/05 

 paars en  wit  maandag 09/05 en 30/05 



  
 

 
 

 
 

Zoek de gele vlinders in deze woordzoeker! 

  
 

QUIZ 

Vraag 1: wat draagt Vladimir als voorwerp?  

A. Handtas 
B. Ring 
C. Horloge  

Vraag 2: wat was het eerste monsterwezen? 

A. Mententis  
B. Mummie  
C. Monsterwezen 

 

 

VERHAAL 

Er was eens heel lang geleden een Arthur. Hij was verdwaald en Orianthi kwam naar hem. Orianthi zei tegen 
Arthur: ‘Weet jij de weg naar huis?’ Arthur antwoordde: ‘Nee, dat weet ik niet.’ Even later kwamen ze Michiel en 

Cliff tegen. Orianthi vroeg of zij misschien de weg naar huis wisten. Michiel en Cliff dachten even na en zeiden: 
’Ja, wij weten de weg naar huis!’ Ze gingen samen op pad. Samen vonden ze hun huis terug en ze leefden nog 

lang en gelukkig!  

EINDE 

Oplossing: 1B en 2B 



 
 
 

RAADSELS 

 

 
 

 

 
 

                               



 

 
 

 

VERHAAL 

Naar Tivoli 

 

We gingen naar het coolste, leukste en het beste park in Mechelen! We gingen 3 km wandelen naar het 
Tivoli park. Er was frisse lucht, mooie ganzen en eenden. Kijk is aan! We zijn er. Nu moeten we een klein 
beetje wandelen en we zijn er. Poef, dat was een lange wandeling.  

We waren er nog maar net in het park of we zagen al iets prachtigs: een mama met 2 kleine geitjes! Het 
ene lammetje was net geboren maar het leek niet zo goed te gaan met het diertje. Na 10 minuten kwam 
de hoofdverzorger en legde het lammetje binnen in de stal. Hoe zou het aflopen met dit lammetje?  

We leerden hoe je een ei breekt maar bij twee kinderen ging het mis. Een kip legt soms een ei dat een 
kuikentje is. Maar er moet een haan zijn om een kuikentje te leggen en als een kip een ei legt en die heeft 
geen haan, dan wordt het ei vers en komt er geen kuiken uit. Maar we hebben wel geleerd hoe een kip 
een ei legt en wat er gebeurt als een kip een kuikentje legt. Dankzij Marie.  

De kip heeft 2 eieren en ze zijn kuikens! Ze moesten in een klein hokje liggen om zich te beschermen voor 
de vossen. Als de kuikens koud hebben, gaan ze onder een lamp die warmte geeft. Als de kuikens koud 
hebben met hun mama kip, dan gaan de kuikens zich onder de mama verstoppen. We kregen maïs van 
de gids en we gooiden het op de grond om de kippen te laten komen. Ze vonden dat lekker! Er waren ook 
konijnen en kippen, ze waren heel mooi. We gaven hen nog eens maïs, maar ook sla en hespenworst.  

We kunnen eten en lekker rusten van al dat werk van de gids en we moesten dag zeggen tegen haar. Dag 
Marie! Terwijl we klaar zijn, mogen we spelen op het speelplein! Er was een leuke glijbaan, schommels 
en een duikelen en draaien. ‘t Is tijd om naar terug naar school te gaan, om naar huis te gaan. We gaan 
terug 3 km stappen naar school. We zijn bijna terug op school en we kunnen die ganzen en eenden 
terugzien. 

De hele uitstap ging ook over het werothema ‘De kip en het ei’ van de groene vlinders.  

 

Avdar & Ayoub 
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