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De spreeKBallON
Het is Pasen
en Christus is verrezen
als de weg ten einde is gegaan
ondanks de lange kronkelingen
de modder en de plassen
de diepe ravijnen
en de steile berg op
in de brandende hitte
of de donkere nacht
van een leven
Wie voor en met een ander gaat
kan tegen een stootje
en geeft niet op
bij wat tegenslag of een dip
want houdt het doel voor ogen
Dit Pasen doet leven
voor twee
en zelfs meer.

Kathleen Boedt

Beste ouders
Het 2de trimester zit er weeral op. We zitten midden in de vasten op
weg naar Pasen dat deze keer helemaal op het einde van de
paasvakantie valt. Zo valt de goede week dus ook in de vakantie.
Goede week? Wat is daar zo goed aan? Uiteindelijk sterft Jezus wel!
Misschien kunnen we het antwoord vinden bij één van de
evangelisten. Hij gunt Jezus nog een laatste slok wijn, buigt het
hoofd met “het is volbracht“. Zijn levenstaak zit erop, hij heeft
gedaan wat hij moest doen en de mensen rond het kruis zouden
misschien gezegd hebben: “Gij hebt dat goed gedaan, jongen!”
Volgens mij heeft Goede vrijdag daar zijn naam aan te danken.
Iemand nabij zijn, zoals een coach zegt, die goed gespeeld heeft en
toch verloren. Bij Jezus kwam de erkenning een beetje te laat maar
voor onze kinderen/jongeren liggen nog vele kansen open. Met het
hele team willen we ervoor zorgen dat ze die kansen niet laten
liggen.
Kansen zien we bij verschillende (nieuwe) activiteiten die doorheen
het 2de trimester gebeurden:
• Kleuters en de leerlingen van L5 gingen op bezoek naar een
rusthuis en deden samen met de ouderen leuke activiteiten.
Een win-win situatie voor beide partijen en voor herhaling
vatbaar.
• De leerlingen van L3 deden een opruimactie. Ze gingen met de
trein (minst vervuilend) en ze beseften achteraf hoeveel vuilnis
mensen zomaar weggooien en dat dit echt niet OK is.
• Sofie, een jonge vrouw uit Heuvelheem, komt 2 dagen per week
helpen in de kleuterklassen. Kleuters leren respect hebben
voor het anders zijn.
• We steunden de werelddownsyndroomdag. We deden 2
verschillende kousen aan. Ben jij perfect? Ik ook niet. Gelukkig
maar. Iedereen is anders. Iedereen mag er zijn.
• De hele school werkte ons jaarthema uit als project. De
kinderen werden vooraf gevraagd wat ze wilden leren. Zo

kregen we zeer uiteenlopende onderwerpen van de ruimte met
alle planeten, de dieren over de wereld, tot het
vluchtelingenprobleem. Als kers op de taart mochten ze bij
elkaar in de klassen gaan kijken. Wat een enthousiasme zag ik
bij de kijkers en bij de leerlingen die hun creaties mochten
tonen!
Ook nieuw dit trimester was de 1ste lentequiz. Een initiatief van het
Oudercomité dat ik volop wilde steunen. Het werd een gezellige
avond met veel ploegen (36). Alles was goed georganiseerd. De
vragen waren misschien wel iets te moeilijk, zeker voor de jongere
quizzers (er waren veel vragen van de tijd van toen). De volgende
keer echter zorgen we voor elk wat wils! Ik kijk in elk geval uit naar
de volgende editie!
Het laatste trimester komt er aan. Op 18 mei (zaterdag) hebben we
ons schoolfeest ook al helemaal in het teken van ons jaarthema
“Hallo wereld“. Na de vakantie krijgen jullie wat meer concreet
nieuws maar eerst hebben we een extra lange paasvakantie. Hopelijk
is de zon van de partij zodat iedereen voldoende vitamientjes kan
opdoen voor het laatste trimester van dit schooljaar.
Geniet van jullie vakantie!
Katrien De Smet
Directie

Geluk zit in een klein boekske
Het kwam op mijn pad, het boekje #kleingelukske van Lynn van
Royen (actrice uit de luizenmoeder).
“Geluk zit in een klein hoekje“. We zeggen het vaak maar passen het
te weinig toe.
Iedereen is op zoek naar het grote geluk. Iedereen wil gelukkig zijn,
er is altijd een verlangen en een “onderweg zijn naar“.
Maar we vergeten al te vaak stil te staan en rond te kijken. Want
door altijd onderweg te zijn, kom je nergens aan.
Geluk is geen eindmeet, het is de optelsom van al de kleintjes
onderweg.
Dit boekje staat vol met kleine blijmakers die me lieten gniffelen,
lachen of zuchten.
Ik wil met jullie mijn favoriete “gelukskes“ delen. Ik hoop dat ze jullie
aan het lachen brengen of enthousiast laten knikken als herkenning.
• Geen eenzame kousen overhebben aan het einde van de
wasmand.
• Denken dat het donderdag is en dan beseffen dat het al vrijdag
is.
• Een zaadje eindelijk na lang proberen van tussen je tanden
krijgen.
• verse lakens
• De band aan de kassa zodanig doordacht met boodschappen
vullen dat je alles ingepakt krijgt tegen dat de kassierster zegt
hoeveel het is. En dat met je fruit, kruiden en chips niet-geplet
bovenaan
• Voelen dat de zon weer meer warmte begint te geven.
• De reclame doorspoelen en perfect getimed op “play“ drukken
wanneer het programma weer begint.
• Een dutje doen in open lucht.
• …
Een leuk boekje om iemand cadeau te doen…

Humor
Enkele gezegden van Stefan Vanistendael
• Eén van meest levenslustige mensen die ik ooit gekend heb,
was een oude man die ontzettend veel geleden had.
Concentratiekampen, zijn eerste en zijn tweede vrouw
verloren… Hij had alle redenen om verbitterd te zijn, en toch
was hij ongelooflijk vrolijk. Hij leerde me dat er op de bodem
van humor vaak veel leed ligt, een soort droefenis, maar dan
wel één die je in je leven geïntegreerd hebt. Daarom is humor
ook zo’n krachtige levensmotor. Je laat je niet overweldigen als
er iets misloopt, maar blijft glimlachen en geloven.
• Humor zorgt voor ademruimte, ook al kunnen we het probleem
niet oplossen.
• Constructieve humor helpt vertrouwen opbouwen.
• Humor is een bouwsteen van het leven en zelfs van de
reconstructie van het leven als alles fout loopt.
• Humor richt onze aandacht weer op het positieve, wanneer we
de verbinding met het leven verloren zijn.

Humor is dus heel belangrijk in het leven. Het is dus goed dat er op
deze school veel gelachen wordt.

Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 21 maart namen we op school deel aan de
Kangoeroewedstrijd.
Kangoeroe is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd.
Vijftig minuten zoek- en oplosplezier, vierentwintig vragen in totaal.
Wil je meer weten? Neem gerust een kijkje op www.kangoeroe.org

Enkele reacties van onze deelnemers:
"Ik vond het leuk en kom de volgende keer ook.” - Arzo
“Leuk! Ik was wel zenuwachtig!” - Nona
“Top!” – Kadans
“Kangoeroe is leuk omdat je altijd een cadeautje krijgt!” – Maurice
“Ik vond het super super leuk! Ik ben ook blij dat ik mag
meedoen.” - Louise
"Leuke wedstrijd!" - Elise
“Ik vond het leuk om eens rustig goed na te denken. Ik zou
volgend jaar weer willen meedoen.” – Margo
“Elk jaar super tof! Ik blijf dit ook doen.” – Mano
“Ik vond het leuk dat ik voor de tweede keer kon meedoen.” – Vince
“Tof! Heel leuk om te doen! Een beetje moeilijk!” – Mona

“Ik vond het leuk om te doen. Het was redelijk uitdagend.” – Robbe
“Meedoen is belangrijker dan winnen…” – Jinte
“Je daagt jezelf uit. Ik reken graag. Ik ga het blijven doen.” – Mathias
“Ik vond het super leuk en ga zeker nog meedoen.” – Amy
“Het was super leuk, maar sommige vragen waren moeilijk.” – Milan
“Ik doe al voor de vierde keer mee en vind het nog
steeds heel leuk om deel te nemen!” – Stan
“Er zaten moeilijke vragen tussen. Het was spannend.” – Siebe
“Ik doe nu al twee jaar mee en ik vind het nog altijd super!
Hopelijk volgend jaar weer!” – Lise
“Leuke ervaring. Het is tof om mee te doen.” – Wout
“Het was super leuk, maar moeilijk.” – Goderik
“Ik vond het leuk. Hopelijk win ik nu een prijs.” – Wout

Schrijfwedstrijd Davidsfonds
Met het vijfde en zesde leerjaar namen we deel aan de Junior Journalist
wedstrijd. Dit is een schrijfwedstrijd die georganiseerd wordt door de
plaatselijke afdeling van het Davidsfonds.
Het thema dit jaar was “Meesterschap”.
Goderik, Thiyana, Hayley en Wout vielen in de prijzen.

‘Verslagjes uit het zesde leerjaar’

“Vlaamse Filmpjes”…
Voor de krokusvakantie mochten we in de klas 3 Vlaamse Filmpjes
uitkiezen. We kregen de opdracht één van de Vlaamse Filmpjes te
lezen en er een creatief ontwerp bij te maken. Mocht het gekozen
boekje tegen vallen, dan hadden we er nog twee in reserve. Sommige
leerlingen lazen zelfs de drie verhaaltjes.
Na de vakantie mochten we het gelezen verhaal aan de hand van het
creatief ontwerp voor de klas brengen.

“In geuren en kleuren”...
Doel: Als reisconsulent(e) een reis of uitstap zo enthousiast mogelijk
brengen zodat de anderen van de groep overtuigd worden om de
uitstap zelf ook te maken…

Over een leuke uitstap of reis brachten we enkele foto’s of
herinneringen mee naar de klas. Bij elke foto of herinnering schreven
we een tekstje. We hielden rekening met verschillende zintuigen.
In een groepswerk brachten we elk om beurt ons verslag. De overige
groepsleden vulden een beoordelingsfiche in over het brengen van
het verslag.
Dan mochten we per groepje kiezen welke uitstap of reis wij ook
zouden maken na het horen van het verslag. We vulden dan een
boekingsformulier in.

Enkele reacties:
“Het was leuk om te doen.”
“Mama en ik hadden gekeken voor mooie foto’s.”
“Iedereen heeft vlot verteld en er werd aandachtig geluisterd.”
“Leuk, ik wil het nog eens doen! 9.5/10 voor deze activiteit.”
“Soms wel moeilijk!”
“Ik vond het leuk dat we mochten luisteren naar anderen.”

“Ik ben vaak zenuwachtig, dus ik ben blij dat het in groepjes was.”

“STEM/Robotica”…

STEM is een Engels acroniem voor Science,
Technology, Engineering en Mathematics.

Op vrijdag 22 maart gingen we met het zesde leerjaar naar
Bernardusbron in Oudenaarde. In een speciaal hiervoor uitgerust
lokaal voerden we STEM-opdrachten uit…

Echt leuk!

Dinsdag 5 februari kwam Jeroen Meirlaen
het zesde leerjaar bezoeken. Dit om het
M.E.G.A-thema van wereldoriëntatie af te
sluiten.
Een tiener zijn is niet altijd gemakkelijk. Er
gaat vanalles in je hoofd om. De dingen
die je meemaakt, maken het niet altijd
gemakkelijker. Iedereen kent wel momenten dat het helemaal niet
meer lukt. En daarvoor is JAC er. Het JAC helpt jongeren tussen 12 en
25 jaar met al hun vragen en problemen.
Jeroen werkt sinds enkele jaren bij het ‘JAC’. Hij kwam vertellen over
hoe je in bepaalde situaties ‘nee’ kan zeggen en over wat hij al
allemaal heeft meegemaakt gedurende zijn werkcarrière.
Op het einde van de lesuur kregen alle leerlingen een polsbandje van
het JAC mee naar huis.
Reacties leerlingen
We leerden kennis maken met de organisatie JAC en wat hun
hoofddoel is. (Stan)
We kregen leuke bandjes, tof! (Marcel)
De grabbelzakactiviteit was zeer leerrijk. (Kyan)

Bezoek politie in kader van het MEGA-thema
Op maandag 14 januari kwamen twee politieagenten bij het
zesde leerjaar op bezoek om de eerste en inleidende les van
het MEGA project te geven.
M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord en is een
lessenreeks voor leerlingen van het laatste jaar
basisonderwijs, waarin ze sociale vaardigheden worden aangeleerd
om assertief te antwoorden naar alle vormen van afhankelijkheid.
Het M.E.G.A. lessenpakket is een geïntegreerd lessenpakket,
uitgewerkt door CLB, scholen en politie, bestaande uit 10 lessen die
de nodige vaardigheden moet geven aan het kind om assertief te zijn
wanneer hij in het secundair het aanbod krijgt van alcohol, tabak of
drugs.
De politieagenten hadden het voornamelijk over afhankelijkheid is en
hoe je daar mee kan omgaan, in het bijzonder met drugs, alcohol,
tabak en medicijnen.
We weten nu hoe sommige drugs kan reageren op je lichaam.
(Robbe)
We hebben de verschillende soorten drugs leren kennen. (Hope)
Drugs kan levens verpesten! (Jelle)
Drugs kan van planten komen, dit wist ik helemaal niet. (Kyan)
Het was leerzaam en handig om te weten! (Liam)
We moeten opletten van de vele verschillende soorten verslavingen.
(Marcel)

Op dinsdag 26 februari hebben we, in de stralende zon, met het
vijfde en zesde leerjaar naar de Woeker gefietst om de
figurentheater ‘De Stroom’ te bekijken. Dit werd georganiseerd door
het Gentse figurentheatergezelschap: Ultima Thule.
DE STROOM Of een waterkans om te worden wie ik altijd al was
De stroom is er. Al heel lang. Lang vóór ons. Lang vóór de
dinosaurussen. Zelfs lang vóór deze aarde. De stroom kabbelt, golft,
wentelt, dreunt. De stroom glijdt, gedijt en jakkert voort. De stroom
omhult, verhult, schuurt en zalft. De stroom geeft en neemt. De
stroom verbindt ons allemaal. Of we dat nu willen of niet. Het maakt
niet uit waar we vandaan komen of naartoe gaan. Het maakt niet uit
wie we zijn of beweren te zijn. We zitten er samen in. Al heel lang. En
nog lang hierna.
Figurentheater is theater dat door middel van poppen, figuren,
materialen en objecten een verhaal vertelt. Maar niet alleen deze
figuren of objecten spelen een grote rol in de voorstelling. Je zou
kunnen stellen dat het figurentheater een verzamelplaats is van
verschillende kunstvormen.
Wat een mooi spektakel! (Marcel)
De voorstelling zat leuk en origineel in elkaar.
Tof dat de geschiedenis van de mens erin voor kwam! (Jasper)
De witte figuren waren zeer mooi gemaakt! (Kylian)
De fietstocht in de stralende zon was een super ervaring. (Hope)
Er was duidelijk goed nagedacht over de voorstelling. De vele stapjes
uit het dagelijkse leven kwamen er in voor. (Liam)

KDOO-dag
Op dinsdag 19 februari zijn de leerlingen van
het zesde leerjaar en Mohammad en Thiany
uit het vierde leerjaar op bezoek gegaan bij
één van de Bernardusscholen.
In de voormiddag mochten ze een sessie
volgen die in hun top 3 stond. Ze hadden de keuze tussen
verschillende richtingen: Moderne en Latijn, Agro, Sport, Stem, Mens
en maatschappij, Economie en organisatie, ... .
’s Middags kregen ze een lekkere, warme maaltijd en een drankje, in
de grote refter.
Nadien ging de tweede sessie van start. Opnieuw werden de
leerlingen verdeeld in groepjes, op basis van hun persoonlijke keuze.
Dit gebeurde door middel van gekleurde bandjes.
Tenslotte werd de dag afgesloten met een lekker ijsje. Daarna
sprongen de leerlingen weer de bus op richting KBO Nederename!

Reacties leerlingen
We hebben veel nieuwe dingen geleerd. Het was een erg leuke dag!
(Jelle)
We hebben kennis gemaakt met verschillende vakken en kunnen nu
een betere keuze maken. (Stan)
Leuk dat we onze toekomstige klassen al zagen! (Kyan)
We kregen lekkere frietjes, joepie! (Kyan)

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’
Bibster
Ik vond het spel met de tablets heel leuk.
En zo heb ik ook de bib eens gezien, want
ik ga nooit. De boeken voor kinderen zijn
héél leuk.
Het is een superleuke game, waarbij we
iets leerden over boeken.
Ik vond het leuk dat we een boek
mochten ontlenen.
Je moest echt nadenken en dat was tof.
Je moest ook de juiste boeken vinden. De vragen zelf waren niet
steeds moeilijk.
We hadden een goede groepsverdeling. Eén iemand typte, de ander
las de vragen voor en ik zocht de boeken. Zelf vond ik ook een leuk
boek om te ontlenen.
Met het spel moesten we volgers krijgen voor onze blog.
Wout DB, Amy, Cara, Dree’ken, Eline

American Games
Ik kende sommige sporten niet en
dat was leuk. Het zijn toffe sporten.
Heel leuk om met groepjes samen te
werken.
Het was super!
Ik vond het leuk omdat er veel
verschillende spelletjes waren. Dat
met de grote bal, Kinball, was het
leukst. Het laatste spel hebben we gewonnen. Dat was met
opdrachten en ringen verdienen.
Emma, Mathis

Toneel
Ik vond het grappig
en leuk. Ik zou het
graag nog eens zien,
ookal snapte ik het
niet zo goed.
Tof stuk. Het was
mooi gebracht. De
max. Het zat echt
cool inéén. Super
leuk met al die
effecten.
Hayley, Wout DS

WZC Scheldekant
Het was heel gezellig met de ‘oudjes’! Ze waren super gemotiveerd
om de quiz te winnen. Ik wil dit zeker nog eens doen.
De leerlingen hadden vlaggetjes gemaakt als overwinningsteken en
als cadeau. Dit sloeg erg aan. De bewoners zwaaiden met de vlaggen
bij elk juist antwoord.
Camille, juf Sylvie

Voorleesproject Carnaval
Het was superleuk! De kinderen luisterden goed en konden de vragen
goed beantwoorden. Op het einde deden we een knutselwerkje.
We werden in groepjes van drie gedeeld en moesten een maskertje
of knutselwerkje ontwerpen. Ook tekeningen over het verhaal
maken. Die toonden we dan tijdens het voorlezen. Na het voorlezen
maakten de kinderen een maskertje. Het waren mooie resultaten.
De kinderen waren stil, rustig en flink.
Het was ook een mooi verhaal.
Jinte, Lise, Milan, Siebe

Auteur Luc Embrechts
Luc Embrechts is een auteur die allerlei
boeken schrijft. Zo heeft hij
Vampierzootje geschreven. Wie kent hem
niet?
Hij vertelde veel, maar toen hij begon
voor te lezen uit zijn boek, wist ik: ‘Dat
boek wil ik!’
Luc gebruikt maar 2 kleuren in zijn illustraties.
Hij schrijft reeksen als Dir-Yak, Uitvinderszootje, Vamierzootje… De
boeken van Dir-Yak zijn spannender. Als je een boek van hem wilt,
dan wens ik jou veel leesplezier.
Amber, Mathias, Thomas, Jolan

! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van
onze school.

Al spelend leren in de 4de klas.
In het 4de leerjaar wordt er af en toe een spelletje gespeeld.
Op die manier wordt een thema al spelend verder verwerkt.
Na een bezoek aan de boerderij speelden we "Het land van
Calcimus", waar de kennis over gezonde voeding werd getest.
Bij het project Broederlijk Delen rond Guatemala, speelden we
"Boer zoekt grond", waar de arme boeren moesten opboksen
tegen de rijke landeigenaars. Spannend!
Tijdens de week van het geld speelden we "BudgetPRET", waar
met een beperkt budget een fictieve schooluitstap georganiseerd
moest worden. Hier leerden de kinderen bewust omgaan met
geld en leerden ze tijdens discussies compromissen sluiten.

Wereldspeurneuzen in actie!
Tijdens het project "Hallo wereld!" gingen de kinderen van de
4de klas op onderzoek. In groepjes kregen ze een land
toegewezen, waar ze allerlei zaken gingen opzoeken in boeken,
op de tablet... Ze maakten er telkens een mooi verslagje van, dat
ze dan achteraf mondeling mochten toelichten.
Er werden ook piñata's geknutseld. We zongen een liedje van
Het Goede Doel en dansten de Griekse sirtaki. We leerden over
maateenheden in andere landen. We proefden blini's uit
Rusland, met straciatella-ijs uit Italië en esdoornsiroop uit
Canada. We lazen hoe we wereldwijd minder voedsel kunnen
verspillen enz.
Als slotmoment werden de andere klassen uitgenodigd om eens
een kijkje te komen nemen in onze klas. Tijdens het bezoekje
werd de opgedane kennis van de wereld kort naar voor gebracht
en mocht iedereen meegenieten van zang en dans! Het werd een
plezante voormiddag!

Derde leerjaar draagt zorg voor de aarde!

Vorig schooljaar hebben we deelgenomen aan de
luchtmetingen van Greenpeace. De luchtkwaliteit is niet
zo goed en daarom hebben wij toen met het derde leerjaar
actie ondernomen. Ook dit schooljaar dragen wij verder
zorg voor onze wereld. Op woensdag 20 maart vertrokken
we met de trein richting de stad Oudenaarde. Daar
werden wij door de Colruyt super goed ontvangen. We
verzamelden afval op en rond de parking.

De kinderen kregen als bedanking voor hun goed werk
pannenkoeken en een sapje, daarnaast kregen ze nog een
goodiebag met heel wat producten meer naar huis.

Activiteiten in het 2de leerjaar:
Driekoningen
In de klas moesten we ons verkleden, soms met een laken of een
deken. We gingen in de wijk gaan wandelen. We zongen een liedje
voor de mensen. ‘Er kwamen 3 koningen met ene ster’. Sommige
mensen gaven snoep. Andere mensen gaven geld. Toen gingen we
met de spaarpot weer naar school.
Cesar en Colin

Nieuwjaarsreceptie
We wandelen naar het restaurant. Dan zetten de juffrouwen het eten
klaar. Eerst mogen de meisjes van het eerste leerjaar komen. Daarna
de jongens van het eerste leerjaar. Daarna is het aan de meisjes van
het eerste en dan de jongens van het tweede. En zo opnieuw tot alles
op was. Wij vonden het lekker.
Elizabeth en Oona

We hebben samen met het eerste leerjaar hapjes gegeten. Er waren
chips en groenten en fruit. We moesten in de rij staan. We mochten
kiezen welke hapjes we wilden eten.
Rahik en Yemaya

Klein Richardken
Het toneel gaat over klein Richardken. Het was een beetje triestig
omdat de koning dood was. De kleinste dacht dat zijn papa niet dood
was. Klein Richardken wordt koning en hij wist niet hoe het moest en
hij moest in de vergeetjurk. We vonden het grappig.
Saar en Anouk

Carnaval
We hebben ons klaar gemaakt. We hebben ons geschminkt. We gaan
samen naar de turnzaal. We mogen samen dansen en met confetti
gooien.
Maurice en Matteo
Eerst hebben we ons verkleed en dan wat geschminkt. We zoeken
een vriendinnetje om te dansen en te spelen. En we kregen confetti.
We gingen in een kringetje staan en dan het laatste dansje mochten
we samen dansen.
Louis en Hanne

Auteur Moniek Vermeulen
We zijn bij het eerste leerjaar geweest en schrijfster Moniek was er
ook. Ze vertelde over haar boeken. Er was een boek dat gaat over
Siebe, die verhuisd is. Andere boeken zijn ‘Meester Frank is een
konijn’ en ‘Spinnie is jarig’. Juf Tieneke heeft ons ook nog het boek
‘Juul, de giraf’ voorgelezen.
Siebe en Louise
Moniek Vermeulen vertelde verhalen uit haar boeken. Ze is vroeger
juf geweest. Ze vertelde ook haar verhaal over de lettertjessoep. Ze
spaarde de letters in een doosje. Voordat ze wegging, kregen we nog
een bladwijzer.
Ferre, Jesse en Riven

Picturale Ronse
Eerst zijn we met de bus geweest. Daarna hebben we op een
tekenaar gestemd. We hebben er ook een puzzel gemaakt. Dan
hebben we een tattoo gekregen. Daarna terug met de bus naar
school. We vonden het super leuk!
Sam en Nanou

Brug tussen 3de kleuter en 1ste leerjaarcarnaval!
Fotoverslag

Carnavalsfeest bij de kleuters
Op woensdag 27 februari hadden we opnieuw ons jaarlijks
carnavalsfeest met alle kleuters samen!
We verzamelden in de turnzaal en we maakten een grote
kring. Vervolgens dansten we in groepjes van prinsessen,
beroepen, dieren, clowns, indianen, piraten, superhelden,
heksen en vampieren, …
De juffen gooiden met confetti, lieten confettikanonnen
ontploffen en hebben serpentines geblazen.
Het was opnieuw een geslaagd carnavalsfeest!
Foto’s kan u vinden op onze schoolwebsite.

Een berichtje van juf Sofie
Ik ben juf sofie
En heb al een paar keer mijn verjaardag met de kindjes en de juffen
gevierd
Zo zag mijn dag eruit eerst zongen de kleuters en de juffen liedjes
voor mijn verjaardag
Dan kreeg ik van de juffen een geschenkje
En dan trakteerde ik op snoepjes en ze vonden het super tof
En ik geniet ook met veel plezier
Dan maakte ze voor mij een mooie tekening en kaartjes
En een mooie poster met hun namen en symbolen zeer mooi gedaan
Was heel tevreden en voor de juffen had ik en mijn ma ook nog taart
gebakken
en in de middag zongen de
grote leerlingen een liedje
voor mijn verjaardag
dat vond ik super tof
En ik ging met een goed
gevoel naar huis
Een dag om nooit te vergeten

Ik bedank jullie voor de mooie
dag vele groetjes juf sofie

Naar de kaaihoeve met de kleuters
Op vrijdag 15 en maandag 18 maart zijn we met de kleuters naar de
kaaihoeve vertrokken voor een natuurvoormiddag.
Wat we daar allemaal gedaan hebben:
- Vogeleten gemaakt.
- Dieren gespot met de verrekijker.
- Dierenpuzzels gemaakt.
- Honing geproefd.
- Uit verschillende geuren bloemenwater herkennen.
- Konijnenkeutels zoeken.
- Mollenhoopjes tellen.
- Regenwormen zoeken.
-…
Zowel de tweede als de derde kleuterklas waren heel enthousiast! En
zo werden we échte natuurkoningen en –koninginnen!

De kleur van Emotie
Wat raar.... op een dag kwam er een monster
wonen in onze klas. Hij was helemaal in de
war!
Zijn lijfje was een mengelmoes aan kleuren en
gevoelens. De hoogste tijd dat wij het
kleurenmonster hielpen.
Eerst moesten we de mengelmoes van
kleuren uit elkaar krijgen en elk kleurtje netjes
sorteren in een potje. En om het kleurenmonster te helpen
om de kleurtjes goed te herkennen, maakte wij van elk kleur
een groepswerk.

Zo kreeg het kleurenmonster elke keer een volledig nieuw
kleur. Bij elk kleurtje leerden wij een gevoel kennen. Elke dag
weer hielpen wij het monster de kleurtjes en zijn gevoelens
herkennen.

Wij schilderden ons eigen monster, maakte een gevoelswijzer
en zelfs ons eigen monsterpak. Er kwamen heel veel
spelletjes aan bod en er was veel te beleven! Het was heel
leerrijk en leuk om al onze kleine zonnen zo te zien genieten
en opgaan in het verhaal van het kleurenmonster!

Wij weten alvast heel goed waarvoor elk kleurtjes staat....
Jullie ook?

WERELD DOWNSYNDROOM DAG

In de media zagen jullie het waarschijnlijk wel voorbij komen.
Heel veel kinderen op school die wisten het gewoon nog....

21 maart is de datum voor Wereld Downsyndroomdag en
die datum is niet toevallig gekozen.

Mensen met Down zijn ‘anders’ omdat ze één
chromosoompje te veel hebben. Dit zou chromosoom 21 zijn,
dat driemaal voorkomt in plaats van tweemaal. Vandaar dus
de datum 21/03.
Symbool voor deze actie zijn de twee verschillende kousen.

Wij toonde dan ook heel graag met ons klasje dat een beetje
anders zijn, voor ons helemaal normaal is! Een beetje anders
zijn, maakt het leven kleurrijk!

#STEUNKOUSEN
Dit schooljaar werden alweer
heel wat activiteiten
georganiseerd om geld in het
laatje te brengen voor de
school.

- Het oudercomité organiseerde weer een koeken- en
bloemenverkoop. De opbrengst sparen ze om een
mooi speeltoestel te kopen voor op de speelplaats.
- De winst van de kaas- en wijnavond wordt gebruikt
om de nieuwe digitale borden te betalen.
- …

Vrije dagen van het 3de trimester
• De Paasvakantie duurt tot en met maandag 22 april.
• Woensdag 1 mei: feest van de arbeid→ geen school
• Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart en brugdag→
geen school
• Maandag 10 juni: Pinkstermaandag→ geen school
Te noteren data
• Woensdag 24 april (vanaf 16.00 uur): adviesgesprek
studiekeuze voor ouders van de leerlingen van L6
• Vrijdag 26 april: schoolfotograaf (individuele en klasfoto’s)
• Vrijdag 3 mei: rapport 4
• Dinsdag 7 mei 19.00 uur: infoavond zeeklas (ouders van de
leerlingen van L5 en L6)
• Zaterdag 18 mei vanaf 14.30 uur: schoolfeest “Hallo wereld“
• Maandag 20 mei vanaf 19.00 uur: inschrijvingsavond voor de
kinderen °2017 aangemeld via de website
• Maandag 27 mei om 08.30 uur: instapdag voor de kleuters die
starten na Pinksteren
• Vrijdag 7 juni: KBO-run
• Maandag 17 juni om 20.00 uur: oudercomité
• Donderdag 20 juni om 19.00 uur: proclamatie
• Maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni: zeeklas voor de
leerlingen van L5 en L6
• Donderdag 27 juni vanaf 16.00 uur: selectief oudercontact
• Vrijdag 28 juni:
- laatste schooldag
- 09.00 uur: slotviering
• Rapport 5

Leuk om te weten: een greep uit de activiteiten
• Dinsdag 23 april (namiddag): 2-3KA naar het rusthuis
• Woensdag 24 april: De grote verkeersquiz (L5)
• Donderdag 25 april: 2-3KB naar het rusthuis
• Dinsdag 30 april:
- afsluitdag MEGA (L6)
- brugactiviteit: rekenspelen (K3-L1)
• Vrijdag 3 mei: poppenspel (2-3 KA + B, L1, L2, L3)
• Maandag 6 mei: De Kaaihoeve (K1)
• Vrijdag 10 mei: Meester op de fiets (L3 – L6)
• Maandag 13 mei: Dansvoorstelling (L5 - L6)
• Dinsdag 14 mei: fietsexamen (L6)
• Maandag 20 mei: Binnenspeeltuin (alle kleuters)
• Dinsdag 28 mei: verkeerspark
• Maandag 3 juni: techniekcoaches voor L5 en L6
• Dinsdag 4 juni: brugactiviteit: taalspelen (K3 en L1)
• Vrijdag 14 juni: uitstap naar Bergen op Zoom (L5)
• Dinsdag 25 juni: Rollebolle (2 – 3 KA + B)

