
 

          

                                         

 

 

 

We zijn de vorige editie van de eilandpost uit het oog verloren… 

 

Graag stellen we jullie Luc Arijs voor, hij 

is vanaf nu de stibo-verantwoordelijke bij 

ons op school. 

Bij vragen over voorschoolse en 

naschoolse opvang en middagmaaltijd 

van de kleuters, of andere zaken kan je 

bij hem terecht. 

 

Hij is hier op dinsdag, woensdagnamiddag en vrijdag. 

Je kan hem ook  

Via email bereiken: luc.arijs@stad.gent 

 

Vorige week was het forum en werd het werk uit de klas aan elkaar 

voorgesteld… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kijker 

 
21 september 2018 
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Wij stelden de brevetten voor in het forum. Wij werken nu met de kleuters met 

brevetten. Via die brevetten weten we wie er een bepaalde vaardigheid kan en 

kunnen we hulp aan elkaar vragen zodat we zelf ook sneller tot zelfstandigheid 

komen. 

Er is ook een nieuw gezichtje in onze klas, Dries, de broer van Axelle. 

 

Wij stelden op het forum 2 nieuwe olifantjes uit onze klas voor, Naya en Noura. We 

heten de nieuwe kinderen en ouders welkom op onze school.  

Vorige week werkten wij rond omtrek en oppervlakte. De kinderen tekenden elkaars 

omtrek op de speelplaats.  

Wij stelden vrije teksten voor op het forum. 
(In de vorige eilandpost was de tekst van Theodora verdwenen, dit zetten we nu even recht) 

 

Wij maakten slijm en toonden dit op het Forum 

 

We leren nieuwe spelletjes van Nadine ’s middags. 
We hebben vorige week woensdag over helden gepraat en deze week 
zijn we uit de bol gegaan op leuke muziek. Vorige week woensdag 
bakte de stibo ook nog lekkere pannenkoeken! 
Kijk maar eens naar de foto’s op de website. 
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschoolheteiland 

Leefgroepen – naschoolse opvang. 

Klassen in de 

kijker 
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 Doordat het voor sommige kinderen moeilijk liep op de 

speelplaats hebben we hen aan het werk gezet om 

spelletjes te bedenken die zij volgende week elke 

speeltijd gaan spelen met de kinderen. 

Ze moesten voldoende spelletjes bedenken zodat er 

elke speeltijd een ander aanbod zal zijn! 

Graag zouden we willen vragen om ook nog eens thuis 

aandacht te geven aan onze huisregels. Zorg dragen 

voor jezelf, elkaar en alles rondom ons. 

 

 

 Er zijn nog steeds LUIZEN gesignaleerd. Kijkt iedereen 

nog eens goed na en blijven kammen is de boodschap. 

 
Goeie moed iedereen, maar alleen zo gaan we 

luizenvrij worden!! 

 

 

 

 

Praktische info 
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Woensdag 28 november 

Frie is op bijscholing, Evi neemt de klas onder haar hoede. 

Woensdag 5 december 
Is het restaurant ’t pagadderke! 
Wie komt eten schrijft zich best zo snel mogelijk in bij het 
stibo. 
Dat wordt weer smullen! 
Menu:  
Soep 
Moussaka a la ’t Pagadderke 
Verassingsdessert 
 
Donderdag 6 december 
Sintfeest 

Volgende week 


