Schoolhappening 7 mei
Filip that Beat
Na een afwezigheid van 2 jaar kunnen we eindelijk
weer uitkijken naar een heuse schoolhappening. Wij
brengen u “FLIP THAT BEAT” met optredens van de kleuters en
kinderen van de lagere school.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 - 14:00: optreden van L1 - L2A+B - L3
14:30 - 15:30: optreden kleuterschool
16:00 - 17:00: optreden L4 - L5 - L6A+B
Naast de optredens is er tijd voor spel en plezier op de wei en zijn er
hapjes en drankjes.
Wij kijken er alvast naar uit en hopen u allen te mogen verwelkomen op
een gezellige en zonovergoten dag!
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SINT-FILIPPUS = MOOIMAKERS
Wisten jullie dat wij elke maand een beurtrol hebben om de speelplaats
MOOI te MAKEN?
Het hele jaar door werken wij er hard aan om het netjes te houden en
zelfs de wei netjes te houden?
Hier zien jullie onze knappe mooimakers aan het werk! Houden jullie het
mee MOOI?
Update september:
Het nieuwe schooljaar is gestart!
De nieuwe beurtrol om onze speelplaats en onze schoolomgeving netjes te houden
is ook begonnen. Hier wordt niet snel snel opgeruimd. Neenee, hier wordt alles tot in
de puntjes MOOI geMAAKt! Bedankt L4! Dat hebben jullie goed gedaan! September
was een MOOIe maand mede dankzij jullie.
Sint Filippus is helemaal klaar voor een jaartje Mooimakers!

Update oktober:
We houden niet alleen onze school netjes. We houden ook het park van Schoten
proper wanneer we op uitstap gaan! L1 en de oudste kleuters van onze school
gingen samen op herfstwandeling.
Met hun knappe fluohesjes aan en de knijptangen in de hand werd er (gelukkig niet
zo veel:)) zwerfvuil opgeruimd in ons extra opruimgebied. Het park van Schoten ligt
er weer netjes bij.
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Update november:
De blaadjes vallen van de bomen.
De leerlingen van L6A hebben het heel druk.
Maar wat een doorzettingsvermogen. Elke middag gaan ze trouw aan het werk en
ruimen ze de rondvliegende blaadjes en rondslingerende papiertjes netjes op. Er
werd zo hard mooi gemaakt dat er zelfs een steel van een borstel sneuvelde… :)
Bedankt L6A. Wat een sterk werk.

Update december:
Ons Sinterklaasverhaal!!! Wat een verhaal…
Op een ochtend in de Sint-Filippusschool. De deuren gaan open en OVERAL liggen
snoeppapiertjes. Wat een pech. Sinterklaas is langs geweest en vindt onze school
niet zo netjes. Hij vindt het zo jammer dat hij helemaal niet meer wil langskomen. Alle
kinderen en leerkrachten begrijpen er helemaal niets van. Wij zijn toch een school
van de Mooimakers? Hoe kan onze school er zo vuil bij liggen? Elke week zijn er
kinderen in de weer met tangen en fluohesjes van de mooimakers.
De leerlingen van L6B gaan direct van start en gaan met hun tangen in elke klas
langs om alle papiertjes netjes op te ruimen!
We sturen een mail naar de Sint: Beste Sint, wij zijn van de Mooimakers! Er moet
een vergissing gebeurd zijn!
We zetten allemaal onze schoen en ook een geheime camera.
Wat zien we de volgende dag op de opnames....
Het zijn de zwarte pieten die al het strooigoed opeten en de papiertjes laten
slingeren!
Wat een geluk. Sinterklaas gelooft ons verhaal en weet nu dat we echt een
Mooimakende school zijn. Hij zal ons toch bezoeken.
Op 3 december was het eindelijk zover! Sinterklaas komt op bezoek! MET DE
VUILNISWAGEN!!
Sint-Filippus is de Mooiste School van het land!
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Update januari:
In Januari is L3 aan de beurt om de school en de schoolomgeving proper te houden.
Het zijn harde werkers, want ze houden de school super proper! Ze vegen alle
blaadjes weg en ondertussen ruimen ze ook weggewaaide papiertjes op. Goed
gewerkt L3!

Save the date
Op 27 een 28 juni gaat L1 en L2A +B op de boerderijklassen.
Deze boerderijklassen gaan door in het ‘Domein Pietersheim’ te
Lanaken.
Er volgt er nog een infoavond om u meer informatie te geven over deze
meerdaagse uitstap.
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Schrijfdans
Elke week gaan de kleuters aan de slag met schrijfdans.
Hierbij gaan we spelenderwijs (verhaaltjes, bewegen met ons lichaam,
met scheerschuim, …) aan de slag met de schrijfpatronen.
Schrijfpatronen maken in scheerschuim

Bewegen met ons lichaam
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Soms mogen we zelfs schrijfdansen op de tafels met onze toverwasco ‘s!

Graag doen wij nog een kleine oproep
voor onze schrijfdans.
Wij maken onze schrijfdans meestal op
papieren bureau onderleggers (A2)
Moesten jullie deze thuis hebben liggen
en niet meer gebruiken, jullie maken ons
er erg blij mee!
Alvast bedankt!
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD

De ouderraad organiseerde in de week van 14 tot 18 maart 2022 een

kledinginzameling
mooie opbrengst van

. Jullie brachten heel wat spullen binnen, wat een

€ 183 opleverde.

Ook in de paasvakantie hoeven de kinderen zich niet te vervelen! De ouderraad werkte een

paaswandeling

uit, zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere

school. Meer info via de QR-codes…
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Binnenkort is het eindelijk weer zover… de langverwachte

schoolhappening

komt eraan!

hotdog

Komen jullie ook een lekkere
het kraampje van de ouderraad?
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kalender 2021-2022

paasvakantie: van 4 april t.e.m 18 april 2022
(paasmaandag)
zaterdag 23 april: Vormsel
dinsdag 3 mei: schoolrekening
zaterdag 7 mei: schoolhappening
maandag 16 mei: kijkmoment in de kleuterschool
donderdag 26 mei: Hemelvaart – 1° communie – vrije dag
vrijdag 27 mei: vrije dag
maandag 6 juni: pinkstermaandag – vrije dag
dinsdag 7 juni: superfietser L6
dinsdag 21 juni: slapen 5-jarigen
woensdag 22 juni: sportdag kleuterschool
donderdag 23 juni: oudercontact lagere school + kleuterschool
maandag 27 juni t.e.m. dinsdag 28 juni: boerderijklassen L1 + L2
dinsdag 28 juni: schoolrekening
woensdag 29 juni: rapport + receptie L6
donderdag 30 juni: (alleen voormiddag) slotviering – rapport
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