
 
 

Jaarthema “Geluksvogels” 
 “Vele pluimen maken sterke vleugels” 
 

 

 

 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar draait alweer op volle toeren. Een jaar vol nieuwe belevenissen ligt voor ons.  

Wij hebben heel veel zin om er weer stevig in te vliegen, samen met jullie allemaal.  

En ‘vliegen’ zullen we doen, want ‘Geluksvogels’ is ons nieuwe jaarthema. 

Het jaarthema is gebaseerd op het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Annelore 

 

 

 

 

In de kleuterschool vinden er dit schooljaar projectweken plaats en de lagere school heeft namiddagen 

vastgelegd waarop in alle klassen rond het jaarthema wordt gewerkt. 

Alle klassen versieren in september een grote vogel op een doek en stellen deze aan elkaar voor.  

Deze prachtige vogels zijn nadien te bewonderen in de hele school. 

De kleuterschool en de lagere school zullen dus een heel schooljaar rond dit thema werken. Een schooljaar 

waarin we samen op weg gaan, waarin we geen enkele vogel achterlaten. Een schooljaar waarin we iedereen 

onder onze vleugels nemen. Een schooljaar waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan, waarin naar iedereen 

geluisterd wordt zodat iedereen zich thuis voelt.  

We willen als school een warm en veilig nest zijn waarin elk kind kan volgroeien tot een grote vogel die op een 

dag ons nest met sterke vleugels kan verlaten. 

Vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten 

  

Over het boek: 

Geluksexpert Leo Bormans, auteur van het succesvolle ‘The World Book of Happiness’, schreef ook 

voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van geluk.  

“Geluk voor kinderen” is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en een warm nest.  

 

Dit boek leert je het leven te ervaren als een feest. Positief en hoopvol ingesteld zijn, maakt je veerkrachtiger en 

gelukkiger. Maar hoe doe je dat? De tien vogels in dit boek geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees niet 

bang, maak plannen, werk samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig.  

Zo maak jij zelf van elke dag een feest. 

 



 


