
M E T  V E E L  L I E F S  V A N  Z A V O  B A S I S S C H O O L

Vrolĳk Pasen!



We waren volop aan het werken aan ons
Paaszakje, aan het zaaien en de Lente aan het
beleven in onze klas.
Maar plots ging alles veel te vlug, want volgende
week, komen we niet meer terug…
We moesten dus hard werken om alles op tijd af
te krijgen.
Gepakt en gezakt moesten we plots vertrekken
en afscheid nemen van de juf.
Dag iedereen! Een handkus, een zwaai en alvast
een fijne Paasvakantie!

D R U K  D R U K  I N  1 K 1 B !



Wij hebben een paasboom in de klas. Pasen is een
feestdag.
Iedereen vindt het leuk. Ik vind het ook leuk. 
Want dan dan is er chocolade. 
Caro 2L2A

We rekenen en we hebben ook taal. We doen
allemaal andere dingen. 
Dat vind ik heel leuk! Met puls, min, maal en delen. 
Groetjes
Fanny 2L2A

Z E L F  S C H R I J V E N  I N  2 H E



Thema Pasen bij de jongste kleuters.
Het was maar een kort weekje, maar desondanks

hebben wij er volop van genoten. 
Deze keer wat minder knutselen, maar volop

genieten van leuke paasspelletjes. 
 
 

J O N G S T E  K L E U T E R S  H E  V I E R E N  P A S E N



E E N  L E V E N D  P A K K E T  I N  3 K K !

 Vrijdag 19 maart kwam er een speciaal pakket toe
op school. 

‘Een levend pakket’ dan nog wel! 
Er zaten eitjes in van koolwitjes, rupsen en een paar

cocons.
We maakten kalenders om hun ontwikkeling op te
volgen, zorgden voor een grote kijkbak en legden

hier lekkere koolbladeren in. 
Dan was het afwachten. 

Tot er plots een prachtig, klein vlindertje uit een
cocon kwam. Zo spannend! We zagen wat bloed op
het doekje. De vlinder hing ondersteboven aan een

tak. Dat doet hij om zijn vleugels mooi te laten
drogen en op te pompen. We maakten een beetje

suikerwater aan en daar hebben de vlinders lekker
van gesmuld. 

We hebben even moeten zoeken om rond onze
school een tuintje te vinden met veel bloemen. 

Gevonden! Onze vlinders fladderen nu gezellig rond
in Zaventem. 

De rupsen trekken binnenkort hun slaapzak aan en
doen een dutje in hun cocon en ook de eitjes die

ondertussen al uitgekomen zijn, zijn al rupsjes van
wel zeker 5mm. 
Groeien maar! 

 
Vele fladderende groetjes uit de 3de kleuterklas. 

 







Net voor de onze klas in quarantaine ging, leerden we
over de boerderij in de lente. 

Er zijn heel wat mooie lentebloemen en we zagen ook al
enkele bomen met bloesems. 

We tekenden akkers en velden met een boerderij. We
maakten een kip van onze hand en heel wat kinderen

tekenden er met behulp van een stappenplan een
kuikentje bij.

Er waren heel wat mooie resultaten!
We zaaiden ook tuinkers en veldbloemen. 

De voorbije dagen was de lente in het land, hopelijk
hebben jullie er wat van kunnen genieten!

K N U T S E L E N  I N  1 H E



Ons vorige thema was fit en gezond. We
maakten enkele leuke gezonde broodjes!



O N Z E  S C H O O L  H E E F T  K I P P E N !





O P  S T A P  I N  Z A V E N T E M  M E T  4 H O

In het vierde leerjaar zijn we bij W.O. bezig met het
thema ‘Welkom in onze gemeente en provincie’.
Hoe leuk is het om eerst onze gemeente beter te
leren kennen en te ontdekken wat er allemaal te

zien is. Daarom zijn we gestart met een
leerwandeling doorheen Zaventem.

Bij de start kregen we van de juffen een kaart
waarop een route was uitgestippeld. Tijdens de

leerwandeling leerden we hoe je moest werken met
een kaart. Wat lukte het ons al goed om de route te

volgen.
Op onze tocht door Zaventem hebben we ook

kennis kunnen maken met verschillende soorten
openbare gebouwen/plaatsen en

nutsvoorzieningen in de gemeente. We zijn er heel
wat tegengekomen. Zo hebben we ook geleerd wat

openbare gebouwen/plaatsen en
nutsvoorzieningen zijn. Het is iets dat we niet snel

meer zullen vergeten!
We leerden ondertussen ook al wat onze

deelgemeenten en buurgemeenten zijn. Maar ook
in welke provincie onze gemeente ligt. We zijn erg
benieuwd naar wat we nog gaan te weten komen

over onze gemeente!
 





 
Met het zonnetje op onze snoet en alle mooie

bloemen die de kleuters meebrachten, voelden we
snel de lente in onze bijenklas. 

 
Rode, gele, sommige bloemen nog dicht en anderen

al meteen knap aan het schitteren, alle kleuters
even fier. 

 
 

B L O E M E N  I N  1 K 1 A



 
The masked reader is gedaan. Wat was het

spannend! Voor onze kleutertjes was het niet
makkelijk om mee te raden maar ze vonden het wel

leuk om de filmpjes te zien. Raad eens wie hun
favoriet was ? Ja ! Elsa ! Als verrassing is Elsa op

bezoek geweest toen we in de turnzaal waren. Wat
leuk ! Dank je wel voor je bezoekje Elsa ! 

Oh ja, de kindjes van de Jules en Marieklas hebben
wel gewonnen bij de wedstrijd van the masked

reader. We hadden alle personages juist geraden.
Joepie ! 

 
De Jules en Marie-klas

 

E L S A  O P  B E Z O E K !



3 H O  I N  D E  T I J D M A C H I N E

Deze maand stonden wij even stil bij de tijd. We
leerden meer over dag en nacht, de seizoenen en de
eeuwen. We werden zelfs duizelig van het idee dat
wij op de aarde rond de zon én rond onze eigen as
draaien. Maar we kregen ook de bijzondere kans

om even in een tijdmachine te kruipen. We reisden
zo ver terug in de tijd dat we oog in oog stonden

met grote dinosauriërs, zoals de bekende T-Rex of
de Triceratops. Daarna werden we verrast door de
oermensen die grotschilderingen maakten over de
jacht. De betoverende kunst van het oude Egypte

liet ook een grote indruk achter bij ons; al dat goud,
de piramides, de farao’s, goden met dierenhoofden

en natuurlijk de mysterieuze hiëroglyfen niet te
vergeten! Met onze tijdmachine konden we ook
eens een kijkje nemen in de toekomst, waar je

auto’s in de lucht zag vliegen, je kon spelen met
robothonden en je misschien zelfs op mars terecht

kon komen. We lieten onze fantasie de vrije loop
gaan. Wat was het fijn om zo nog eens op reis te

kunnen gaan!
 



Wie won er deze wedstrijd?
 

In de Heidestraat had Lou Van Calck (L2) 5 juiste
antwoorden. De klas met de meeste juiste

antwoorden was de 2de kleuterklas. Zij hadden 12
leerkrachten ontmaskerd.

 
In de Hoogstraat hadden verschillende leerlingen

goed gegokt: Daniel Gulyban en Nene Oumou (beide
uit de 3de kleuterklas) hadden 9 juiste antwoorden

en Britt uit het 5de leerjaar had maar liefst 11
personen juist geraden. De winnende klassen

hadden ook telkens 11 juiste antwoorden. Proficiat
aan de Julesklas (knuffels) en het 1ste leerjaar.

 
Tenslotte waren er ook heel wat leerkrachten die

mee hebben gegokt maar slechts 2 van jullie
hadden ze allemaal juist ... Proficiat juf Annelies VA

en juf Evelien!

W I N N A A R S  T H E  M A S K E D  R E A D E R



Een tijdje geleden hebben we gewerkt rond
wilde dieren in de tweede kleuterklas. 
Wat waren de kleuters meteen laaiend

enthousiast bij het binnenkomen in de klas!
Ons klaslokaal werd omgetoverd tot een echte

jungle. 
We keken door de verrekijkers en konden zo

wilde dieren spotten.
Vooral onze jongens waren professionals en
wisten allerlei weetjes over de wilde dieren. 

Het was een leerrijk en boeiend thema!

W I L D E  D I E R E N  I N  D E  T W E E D E  K L E U T E R K L A S



 In de tweede kleuterklas hebben wij voor de
vakantie gewerkt over Pasen. Hierbij kan de kippen,
de haan en de eitjes niet ontbreken! Daarom hebben

wij een bezoek gebracht aan onze eigen
kippen/haan op school. We vonden ook maar liefst 7

eieren in het kippenhok.
Wij hebben de kippen/haan eten gegeven en ook

eens mogen aaien, wat vonden we dat spannend! :) 

O P  B E Z O E K  B I J  D E  K I P P E N



We willen iedereen graag een heel fijn paasfeest
wensen. De jongens en meisjes van het 6de hebben

alvast voor jullie allemaal een digitaal kaartje
gemaakt. Op onze blog bij onze foto's en video's

vinden jullie alle kaartjes!
Willen jullie ook graag meedoen met onze online
paaseierzoektocht? Dat kan ook via ons klasblog.

Veel plezier!
Hier het adres van de blog:

https://zavozesdeleerjaar.weebly.com
 
 

P A S E N  I N  6 H O

https://zavozesdeleerjaar.weebly.com/paaskaartjes.html




Z A A I E N  I N  H E T  T W E E D E  L E E R J A A R

Aaah, eindelijk is het lente: planten beginnen te groeien, bloemen
beginnen te bloeien, diertjes worden geboren, het wordt wat

warmer, enz. Helemaal klaar dus om aan ons thema ‘De lente’ te
beginnen. 

 
Wij hebben al geleerd dat een plant vijf zaken nodig heeft om goed
te groeien: licht, warmte, lucht, water en aarde. Maar klopt dit wel
helemaal? Wij hebben de proef op de som genomen. We zijn aan de
slag gegaan met het zaaien van radijzen, zonnebloemen, bonen en

tuinkers. Hoe hebben we dit aangepakt? 
 

Groepje 1 en 2 waren verantwoordelijk voor het zaaien van de
zonnebloemen. Bij dit proefje gaan we testen of het beter is

wanneer een plant buiten of binnen staat. We gaan dus controleren
of lucht belangrijk is. 

 
Groepje 3 en 4 waren verantwoordelijk voor het zaaien van de

bonen. Bij dit proefje gaan we testen of een plant beter kan groeien
in zand of in aarde. Enkele bonen werden dus gezaaid in aarde en

enkelen in zand. 
 

Groepje 5 en 6 waren verantwoordelijk voor het zaaien van
radijzen. Hier gaan we kijken of water belangrijk is. Het ene potje

krijgt steeds water, het andere potje krijgt nooit water. 
 

Groepje 7 en 8 waren verantwoordelijk voor het zaaien van
tuinkers. Hierbij gaan we controleren over licht belangrijk is voor

het groeien van een plant. Het ene potje staat in het licht, het
andere potje staat in het donker. 

 
Wij zijn alvast heel benieuwd naar het eindresultaat! 

 





 In de derde kleuterklas in de Heidestraat gebeurde
er in de kring een echte vulkaanuitbarsting. We

hielden genoeg afstand zodat de lava zeker niet tot
tegen onze voeten gestroomd kwam. Gelukkig is

alles goed verlopen!
Nadien konden we nog even spelen met onze

dino’s op en rond de vulkaan!

V U L K A A N U I T B A R S T I N G !



 Op dinsdag 16 maart kwam het theater virtueel naar
onze klas. Door de corona maatregelen mochten wij
niet naar de Factorij maar konden we de voorstelling

op school volgen via het bord. Level Q was een
dansvoorstelling waarin 4 spelers tot het uiterste

gingen om te winnen.  We maakten kennis met
enkele spelletjes die we vandaag ook op onze

speelplaats al spelen, (bv. 1,2,3 piano…) maar ook
andere spelen.  We konden merken dat niet iedereen

even eerlijk speelden bij de acteurs.    
 

Donderdag 18 maart mochten we opnieuw vanuit het
scherm, enkele leuke opdrachtjes doen rond de

theatervoorstelling. Ieder van ons mocht van op zijn
of haar plaats heel blij, droevig, boos… reageren;

tetris spelen… Het was super leuk! 
 

Ook voor tijdens de speeltijden kregen we van de
juffen en meester enkele leuke nieuwe spelletjes van

level q aangeboden.    
 

Dankzij al die leuke ideetjes, konden we op dinsdag
23 maart ook onze eigen fantasie laten werken en

zelf spelletjes uitvinden die we dan later met heel de
klas kunnen spelen. Want samen spelen, is super fijn!    

 

L E V E L  Q !



Één, twee, drie, vier ... Hup naar achter, hup naar voor.
Één, twee, drie, vier ... Even rust en dan weer door.

 
De voorbije maand hebben we geleerd over fit en

gezond. We kregen van de juffen, 3 uitdagingen die we
met glans hebben doorstaan. Elke ochtend deden we

aan ochtendgymnastiek, we aten zoveel mogelijk
gezonde tussendoortjes en sportieve foto's vulden de

muren van de klas.
 

Tijdens onze eerste spreekbeurt hebben we onze
klasgenootjes verteld welke sporten we allemaal

beoefenen. Wat hebben we veel bijgeleerd! 
 

Tijdens dit thema zijn we ook te weten gekomen dat
de koe ons melk geeft. Jammer genoeg konden we zelf
niet naar de boerderij, maar gelukkig hebben de juffen
de koeien naar de klas gebracht. We hebben de koeien

met veel liefde ontvangen en goed gemolken. 

K O E I E N  M E L K E N  I N  ' T  E E R S T E





In het vijfde leerjaar Hoogstraat hebben we
afgelopen maand gewerkt rond het menselijk

lichaam. We hebben ons skelet ontdekt a.d.h.v.
Oscar. We hebben een tekening gemaakt gebaseerd

op Keith Haring. We hebben proefjes gedaan om onze
zintuigen te leren kennen. We hebben geleerd hoe

we EHBO moeten toedienen en hebben hier een
filmpje met stopmotion van gemaakt. We hebben

onze leerstof gebundeld op een lichaam die we
hebben overgetekend. We hebben les gekregen van

Nathalie, mama van Alexia. Zij heeft ons meer
geleerd over pijn. Nogmaals een dikke dank u wel

hiervoor! 
 

H E T  M E N S E L I J K  L I C H A A M





S N E E U W S C H O O L  P L A N  B

 Normaal gezien gingen we met het 6de leerjaar op
sneeuwschool naar Stanzach.

De leerlingen keken uit naar skiën, plekken
ontdekken in de buurt, spelen in de sneeuw, …

Jammer genoeg besliste Corona hier anders over en
moesten we in onze klas blijven.

Niet getreurd, de juffen en meester zorgden voor een
aangepast programma.

 
De weergoden waren ons al van dag één gunstig
gezind en zorgden ervoor dat we hier ook in de

sneeuw konden spelen. De leerlingen hielden het niet
alleen bij spelen maar ze liepen ook met hun blote

voeten in de sneeuw!!! Sommigen konden dit langer
volhouden dan anderen.

 
Ook de post verbaasde ons. Onze brieven die we

normaal op sneeuwschool zouden krijgen, zijn in onze
brievenbus terecht gekomen. We kregen brieven van

onze familie, leerlingen uit de school en ook van
enkele leerkrachten. Veel werk dus om al deze

brieven te beantwoorden.
 

We sloten de week leuk en gezellig af met een film,
warme chocolademelk en een lekkere wafel.

 
Het was niet helemaal zoals het zou geweest zijn

maar we hebben toch een beetje van de sfeer mogen
proeven. 

 
Groetjes, 6de leerjaar





Dat het een speciaal schooljaar was, dat wisten we al...

En ook nu weer zorgde het virus ervoor dat we deze
periode niet konden afsluiten zoals we gepland

hadden.
Maar zoals we dat altijd doen op ZAVO, maakten we er
deze week ook alweer het beste van op school met de

kinderen die er waren.

We zenden jullie nog enkele sfeerbeelden en een
heleboel liefs aan de start van de paasvakantie!

W E  M A K E N  E R  H E T  B E S T E  V A N !


