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MAANDAG  

15 december 

nationale stakingsdag! 

 

INHOUD 

NIEUWSBRIEF 

NOVEMBER 2014 

Beste Ouders 

Via deze “Nieuwsbrief” willen wij jullie op de hoogte houden van   

allerlei activiteiten en nieuwtjes op onze school. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en komt tot stand door     

medewerking van de kinderen en het personeel. De directeur. 

 Wist je dat… 

 de grootouders genoten hebben van het klasbezoek? 

 de kienavond een daverend succes was? 

 we iedereen willen bedanken die aanwezig was op de kienavond?  

 de Sint onze school komt bezoeken op vrijdag 5 december?  

 de kerstvakantie vrijdag 19 december om 15.05 uur begint? 

Voorwoord 

Trektocht door Europa 
Tijdens het VLAJO-project hebben de leerlingen van het 5de 

leerjaar een ‘trektocht door Europa’ gemaakt.  

Ze hebben telkens in groepjes informatie opgezocht over 

een Europees land en hier een powerpoint voorstelling van   

gemaakt. Tijdens de lessen muzische vorming maakten ze 

van 6 landen een kunstwerk. VLAJO stimuleert via deze 

werking de ondernemingszin bij leerlingen, ze hebben dan 

ook op een zelfstandige manier van, door en met elkaar    

geleerd. 

Dit project werd afgesloten met een Europees landenfeest 

waar de ouders van de leerlingen culinair verwend werden. 

Zo konden ze proeven van Belgische frietjes, Duitse hot-

dogs, Nederlandse snert, stokbrood met Franse kaas,       

Italiaanse mozzarellaprikkers en voor de dorstigen onder 

hen was er ook nog heerlijke Spaanse sangria!                                

Het was een geslaagd project! 
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Technieklessen in L4! 

De eerste experimenteerles kregen ze samen 
met de oma’s en opa’s.  Zo moesten ze via 
een stappenplan een vouwdoos maken en 
werden er van satéstokjes met elastiekjes 
mooie constructies gemaakt in de vorm van 
een stoel, huis of vierkant.  Een praktische 
vaardigheidsles met schitterende resultaten.  

De week nadien werd de leerstof verdiept.  
De techniekmobiel met zijn materialen 
kwam van pas.  Gewapend met de nodige 
werkmaterialen ( constructielatjes, bouten, 
schroeven, schroevendraaier, papier) werden 
allerlei constructies gemaakt en getest op 
stevigheid.  Hieruit bleek dat er in de klas 
verschillende handige Harry’s en Harrieten 
zitten.  

 

 

 

De kinderen van de tweede graad kregen op 

dinsdag 4 november een les over het thema 

verdraagzaamheid. Er werd gesproken over 

mekaar plagen en mekaar respecteren 

waarbij de kinderen hun eigen ervaringen 

mochten delen. Ze luisterden naar een    

verhaal over ‘plagen’ en mochten een kort 

toneeltje demonstreren. Als afsluiter        

tekenden alle kinderen het ‘contract voor 

verdraagzaamheid’ en kregen ze een leuke 

sleutelhanger en armbandje mee naar 

huis…  

Mama en papa in de klas L3! 

 

Ook het derde leerjaar doet mee met het 

project ‘met mama en papa in de klas’.  Op 

woensdag 19 november mochten de ouders 

een kijkje komen nemen hoe de kinderen van 

het derdeleerjaar woorden met ei en ij, au 

en ou kunnen schrijven. Ook de                 

rekenoefeningen tot 1000 werden            

gedemonstreerd… De aanwezige mama’s,   

papa’s en oma’s mochten de kinderen (een 

beetje) helpen met oefenen.    

Het was weer een leerrijke en leuke dag. 

We bedanken alle ouders, oma’s en opa’s 

voor hun aanwezigheid ! 
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Lezen saai? Voorlezen alleen voor kleuters? Helemaal mis! Kinderen van alle leeftijden houden 

ervan om voorgelezen te worden. Dat kon je merken op woensdag 26 november tijdens de    

Grote Voorleesdag voor ouders op school. Ook onze school nam deel aan deze actie. Dank aan 

alle ouders die aanwezig waren en de kinderen een leuk voorleesuurtje hebben bezorgd!  

Rekenen in L2 

Tijdens de rekenlessen moeten de kinderen 

niet alleen nadenken, maar ook hun handen    

gebruiken! Ze hebben de hoogte van de        

lessenaar, de breedte van de gang, de lengte 

van het werkschrift, de breedte van de kast,… 

gemeten met allerlei materiaal. Per groepje 

moesten ze eerst de breedte, lengte of hoogte 

schatten en daarna samen meten! Wat werkten 

ze toch goed SAMEN!!  

THEMA SCHOENEN IN K2 
 

De kleuters van juf Kristel hebben een prachtige collectie schoenen  
gemaakt. Ze hebben gewerkt 
met verschillende materialen 
o.a. stukjes leder, veren, afval 
van cd’s enz… De kleuters zijn 

fier op het resultaat.  
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K3 en L1 werken samen! 
Op vrijdagnamiddag 28 november hebben de kleuters van K3 en de leerlingen van L1 samen      

geknutseld rond  het thema Sinterklaas. 

Met kaasdoosjes en allerlei knutselmateriaal zijn er mooie sinten en pieten gemaakt. 

De kleuters keken er naar uit om weer eens samen te werken met juf Cathy en de leerlingen van 

L1 waren blij om nog eens met juf Emmy iets leuks te doen! 

Het was een creatieve, gezellige namiddag met mooie resultaten! 

 

 

 

 

 

     Jarigen december 

02/12 Secretariaat Annemieke  

05/12 Sterre Meuris L3 

09/12 Bieke  Geijsels L5 

09/12 Isberta Sugenely K3 

09/12 Arini Singh L1 

11/12 juf Cathy  

13/12 Yana Blockken L1 

17/12 Alexander Thijs K3 

18/12 Daniyal Knefati K1 

20/12 Julie Kuppens L2 

23/12 Ayoub Boumaaza L3 

24/12 Jamie Lelong L2 

27/12 Kyaro Reijnen L1 

AGENDA DECEMBER 

03/12 Mama in de klas L1 

05/12 SINTERKLAASFEEST 

12/12 Kindergemeenteraad L5 –L6 

15/12 NATIONALE  

 STAKINGSDAG 

16/12 Wetenschap en techniek in 

De Wingerd L5 en L6 

16/12 Kronkeldidoe L1 en L2 

17/12 Schaatsen L5 en L6 

19/12 Hotdogfestijn 

19/12 15.05 uur start  

KERSTVAKANTIE 

Toeka’s spreuk 
Ik laat horen wie ik ben 

maar altijd met een    

vriendelijke stem! 


