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Dag knappe Bevers! 

 

De lente kondigt zich aan en dat kan je zien aan de 

knopjes van de bomen en de bedrijvigheid van de 

vogeltjes. 

Nog geen dag nadat we ons nestkastje hadden 

opgehangen kregen we al bezoek van een dapper 

koolmeesje. 

Ben ik zeker dat het een koolmeesje is? Ja hoor, 

want ik heb duidelijk zijn stropdas gezien.   

 

Als het stil is op de speelplaats dan hoor ik het 

koolmeesje (mannetje of vrouwtje?) soms ook 

zingen: “ti-ti-ta” “ti-ti-ta” … 

 

Met de ramen open horen jullie het ook  

misschien? Dat geluid maakt hij niet voor 

niets hoor, voor koolmezen is zingen een 

ernstige zaak! 

 

De mannetjes houden namelijk onderling  

een zangduel. Het vrouwtje luistert mee  

en kiest voor de beste zanger! 

“In mei leggen alle vogels een ei”, zegt  

het spreekwoord. Ik ben benieuwd of dit  

koolmeesje zolang nog zal wachten. 

 

In onze Bevervallei zijn er in ieder geval 

voldoende takjes en voedsel te vinden. 

 
Geschreven door de directeur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

De gemaskerde lezer is ontmaskerd 
Veel leerlingen hadden de gemasker lezer juist geraden! Dit is zijn reactie:  

GOED GEZIEN! IK BEN HET! 

HET WAS LEUK EN GRAPPIG! IK BEN BLIJ DAT IK BEN GEKOZEN! 

IK VROEG ME STEEDS AF OF ZE HET GINGEN RADEN! 

RAAR EN SPANNEND,  MAAR IK VOND HET LEUK! 

NOG VEEL LEESPLEZIER! 

TOT ZIENS! 

ARENT L6A 

 
Carnaval: de winnende klas 

Dit jaar werd er door de hele school gestemd in de klas en/of in de 

Beverclub. De klas die zich het beste verkleed heeft dit jaar is:  

(tromgeroffel!) 

5A! 

Proficiat! 

 

 

Er zijn 9 mondjes te 

voeden in onze 

Bevervallei! 

 

 

 

 



  

Baby Bever Boom 

Hoera! Er zijn twee meisjes geboren. 

Welkom Ellie (15/01/2021) dochter van juf Kathleen (5B)  

      
en Juline (17/03/2021) dochter van Shanna (2B)! 

    

 

 

BOEKENDAG IN L1 

We startten de boekenweek met een heus feest. 

Met onze hoedjes, het boekenlied, onze lievelingboeken en een boekenslinger erbij volgden 

we de show en dansten we blij. 

Elke dag lazen we de allerleukste prentenboeken. We vonden het niet makkelijk om het 

beste boek eruit te kiezen.  

Sommige boeken inspireerden ons ook om creatief aan de slag te gaan, zoals het boek "De 

krijtjes staken".  

Tot slot konden we genieten van een leuke zoektocht en een interactieve kamishibai.  

Dat smaakt naar meer! Boeken lezen is echt een feest! 

  



  

… er een 

Beverboom 

bestaat?  

 

Het is de 

Nederlandse 

naam voor een 

Magnolia. 

 

 

 

 

VALENTIJN!  

 

 

BOEKENTOPPERS! 

In elke klas werd een favoriet klasboek gekozen! Welk boek 

won er in jouw klas? Praat erover thuis! 

 



 

 

  
BOEKENDAG 

In de tweede en de derde graad kwam er een auteur op bezoek. Dit was 

heel erg fijn!  

 

In het vijfde leerjaar hadden we het boek ‘De H van Humboldt’ gelezen. 

We konden al onze vragen aan de schrijfster stellen. We kregen enkele 

dagen later nog een kaartje in de bus. De schrijfster vond het ook heel 

erg fijn en wou ons zo bedanken. We zijn erg blij met het postkaartje! 

Dit hangt ondertussen op in onze klas. 

 



 

 

  

Zoek de 7 verschillen: 

 

 

We verwelkomen de kleine zus van 

YOUNES (L4B) 

Younes is lid van De Beverclub, hij 

kwam vol trots vertellen dat hij grote 

broer geworden is van  

zijn nieuwe kleine zusje.  

 

Welkom Inaya! 

 

 



  

 

 

4       Een gespikkeld ei maakt je ziek, beurt overslaan. 

6       Achter de struik kun je goed verstoppen, door naar 13. 

8       Alarm! Een rood ei is niet goed, terug naar 1. 

12    Eet een paasei. 

15    Geef een paasei aan je linkerbuurman. 

19    Dit ei moet nog geschilderd, teken of beschilder een ei. 

22    Je vindt roze zo mooi dat je het graag laat zien. Wacht tot er een 

andere speler komt. 

26    Zing een paas- of lenteliedje. 

28    De eieren komen uit. Nieuwe eieren halen op nummer 12. 

32    Geef een paasei aan je overbuurman. 

35    Je blijft hangen aan een tak, beurt overslaan. 

36    Eet twee paaseitjes. 

40    De eieren passen niet meer in de mand, terug naar 6. 

43    Je laat een ei vallen, wacht tot een andere speler komt met een 

nieuw ei. 

47    Gewonnen! Geef iedereen een ei. 

Veel speelplezier! 



 


