De krant waar u vlinderwijzer van wordt!
Belangrijke data:

Er zijn verschillende emoties: blij, boos, bang,
verdrietig, verwonderd, woedend, verlegen en….
verliefd.

-

In deze nieuwsbrief gaat het rond de emotie
verliefdheid, dit vieren we extra op Valentijn, 14
februari.

15/02 verlofdag
16/02 turnen sporthal L3-L6
23/02 ouderkoor
24/02 carnaval
27/02 – 3/03 vakantie
24/03 lentefeest

Jarigen van januari en februari:
Chouchou Amani
Al-Saedi Adam Mohammed Adnan
Kara Fatima Tuz Zehra
Kemmad Fares
Deliën Mel Edmond
Geens Thibo
Skaf Cathrina
Luyten Hasse
Muylle Liam Ennio
Lodzinska Wiktoria
Karadayi Karahan
Ven Noor
Karadayi Fatos Simay
Diels Zeb
Miranda Vasquez Lennyn Brooklyn
Dimo Alali Mohammad
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Hiep hiep …. HOERA!
Beste nieuwsbrieflezers
Wat fijn dat u onze ‘Vlinderwijze krant’ leest!
Deze nieuwsbrief is ontwikkeld door onze
leerlingen, tijdens het talenteneiland.
Met trots stelt onze redactie u deze
Valentijnskrant voor!
Ouders vlinderwijs

Wat is Valentijn nu eigenlijk? Het is een dag waarop
geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes,
bloemen en kaartjes. Deze dag bestaat al lang. Voor
de Romeinen was het vroeger een belangrijk feest.
Volgens het verhaal werden namen van ongetrouwde
vrouwen in een kom gegooid. Mannen mochten dan
om de beurt een naam trekken uit de kom. Zij trouwden
met de persoon waar ze de naam van getrokken
hadden.
Geschreven door Wolf – Bron: Wikipedia

Verliefd?
Ik zit wel eens te staren
En dan zegt moeder:
Hela, rare!
Maar staren, moet je weten,
Is in je ogen een fijn gevoel.
Je kunt het niet willen, want als je het doet
weet je zelf niet hoe het moet.
Je zit te kijken en ziet niks.
Niks is leuk en niks is lief, niks is grappig.
Niks zit op de voorste rij,
Als hij omkijkt
Ziet hij mij.
Gevonden door Sakina – Bron: Voel je wat ik voel?

Op Valentijn moet je je vriendje of vriendinnetje, je
man of je vrouw natuurlijk verwennen met een leuk
cadeautje. Wij geven je alvast wat ideeën!
-

Een hartjesdoos vol met chocolaadjes
Een ring
Een puppy
Hartjessnoepjes
Samen shoppen
Romantisch eten
Samen even op vakantie

Geschreven door: Sakina, Anja en Alexander
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Zelfgeschreven gedicht 1:

De liefdesrubriek

Liefde

De vraag voor Valentijn: ‘Op wie ben jij
verliefd?’

Ik vind jou lief.

Anja
Nazhare
Aya
De anderen

Jij bent mijn hartendief.
Heb vlinders in mijn buik
Moet lachen als ik hem ruik.
Ik was naar hem aan het staren
…oeps betrapt
Geschreven door: Sakina

En dan vragen wij ons natuurlijk ook af: ‘Hoe
heb jij je man/vrouw/vriend/vriendin leren
kennen?’
-

Zelfgeschreven gedicht 2:
Valentijn
Mijn hart blijft kloppen en zonder jou zou dat
niet zijn.

Victor van mijn dansschool
Anja
Isaac
Geheim

Juf Lauranne heeft haar man leren kennen
bij de basketbal.
Danielle, de mama van Alexander, heeft
haar man leren kennen in een pralinewinkel.
Meester Yeray zag zijn vriendin voor een
winkel staan en sprak haar aan.

Geschreven en bevraagd door: Anja en Alexander

Als ik naar je kijk is alles verdwenen.
Ik zou van blijdschap kunnen wenen.
Ik gluur stiekem naar je en dat weet je.
Al ben ik verlegen, ik ben er zo eentje.
Ik denk aan je en ik moet blozen.
By the way, ik heb jou gekozen.
Geschreven door: Lieselot

Enkele foto’s van dit talenteneiland
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