Beste ouders,
Herfstvakantie??!! Het lijkt alsof het gisteren nog maar 1 september was… Zo boeiend was deze
eerste talentvolle periode.
We maakten een talentenkalender, sommige klassen gingen naar Brugge, andere bezochten
spinnen en een fruitboerderij, hielden een sportnamiddag, zochten kabouters, …
Begin oktober was er ons jaarlijkse wandeling en het eetfestijn, bedankt aan alle aanwezigen en
helpende handen. Tijdens de wandeling konden we de talenten van groot en klein op de proef
stellen. Proficiat aan de winnaars!
Zoals jaarlijks namen we deel aan de scholencross. Onze school behaalde een mooie 2de plaats!
Top gedaan allemaal!
We eindigen deze periode met de verkeersweek: Helm + fluo = TOP DUO!
Leuk hoe iedereen zich inzette! De leerlingen konden leerrijke fietsoefeningen doen, leerden over
de dode hoek, kwamen massaal met de fiets of te voet, zongen het strap-lied, speelden een
verkeersspel en als afsluiter een leuk toneelstuk over verkeer.
En nu blijven we deze goede gewoonte houden! Na de vakantie nog steeds HELM + FLUO = Top
Duo!
Alle kinderen van de lagere school mochten deze week naar de stembus voor de leerlingenraad!
Iedereen deed dat zeer goed. Proficiat aan Lieze, Amber, Aurélie, Noor, Elfi en Raphael! Zij zullen
de leerlingen vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Vandaag kregen de kinderen de brieven mee voor onze jaarlijkse kerstactie. Er is een verrassing
voor de klas die het meest verkoopt! Succes allemaal!
Graag zou ik aan de leerlingen van het lager willen vragen om niets meer over het muurtje van
het bos te gooien! De buren vinden dit niet zo fijn.
Ik wens iedereen een zeer fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
Isabelle de Kriek
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Op donderdag 3 oktober gingen we op uitstap naar de boomgaard (fruitbedrijf
Cocquyt). Daar luisterden we naar het verhaaltje over muisje Pierlepein. Nadien
zijn we zelf onze zoektocht gestart naar de appels en peren in de bomen van de
boomgaard. Er waren nog veel appels, maar minder peren te zien. Als
tussendoortje kregen we appels en appelsap aangeboden. Nadien maakten
we met de klas een ritje in de fruitkarren. Tot slot gingen we nog eens in de grote
koelcel binnen en kijken naar de machine die het fruit sorteert van groot naar
klein. Wat hebben we veel gezien en genoten van het bezoek!
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De kleuters van juf An Planckaert werkten rond het thema “Wat valt daar van de boom?” Het
werden 2 leuke weken waarin er heel veel geknutseld werd, o.a. een heel mooi bosje met
onszelf als kaboutertje. Het hoogtepunt van het thema was toch wel de herfstuitstap naar De
Brielmeersen. Enkele mama’s voerden ons naar daar en de weergoden waren ons heel goed
gezind.
We genoten van de natuur met al zijn mooie herfstkleuren en vruchten. We verzamelden
bolsters van kastanjes , eikeltjes en we zagen zelfs een eekhoorn rondlopen. We keken
hoeveel kleuters er rond een dikke boom konden staan en Jeff kon zich helemaal verstoppen
achter die dikke boom . We zongen een liedje rond blaadjes en gooiden daarna vele
blaadjes in de lucht. Verder zagen we een mooie pauw en veel herten. We streelden de
geitjes, pony’s, schapen en ezels en genoten daarna van een koek en een kort speelmoment
op de speeltuin. Voor we het wisten stonden de mama’s ons al op te wachten om terug
naar school te rijden. Het was een geslaagde voormiddag.
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De eerste uitstap van de 2de kleuterklas is een feit...
We gingen op zoek naar kabouters in de Brielmeersen!
Ook in de klas werd dit thema uitgewerkt : we leerden David, de kabouter,
kennen; leerden een paar geheimen van de kabouters; knutselden erop los;
zongen liedjes van de kabouters; dansten zoals de kabouters ...
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derde kleuterklas

In de
hing er gedurende enkele weken een muzikaal sfeertje in de
lucht. De kinderen konden zich volop laten gaan op de verschillende muziekinstrumenten, knutselden
zelf een muziekinstrument, mochten afgedankte instrumenten uit elkaar halen en gingen als fanfare
op stap door de school. De kers op de taart was natuurlijk een bezoek aan het concertgebouw van
Brugge. Daar gingen ze op zoek naar de “luistervink”, mochten de klokken bespelen op het dakterras
en hoorden en zagen het symfonisch orkest van Vlaanderen aan het werk tijdens een repetitie.
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Op dinsdag 24 september ging het eerste
leerjaar op herfstwandeling in het Poekebos.
Daar vonden ze tal van herfstvruchten, leerden
veel over de inwoners van het bos en maakten
een grote wandeling. Het leukste was toch een
kamp bouwen met lange takken …

Van al dat spelen en wandelen kregen we grote
honger
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Ook op Kronkeldiedoe
zetten we ons sportiefste beentje voor.

In de klas maakten we samen met de juffen en een lieve kookmama een
herfstmenu. Als hapje waren er gevulde champignons met kaas. Daarna volgde
een kop heerlijke pompoensoep met spinnetjes in en als toetje was er lekkere
appelmoes. Nadien aten we alles op in een mooi, versierd restaurant.

Iedere week gaan we aan de slag in hoekenwerk met MOET – en MAG – taakjes.
Hieronder enkele sfeerbeelden …
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Dag mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broertjes, zusjes, ...
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leerjaar zitten er alweer bijna op. In die 2 maanden

De eerste 2 maanden in het de
hebben we al heel wat leuke dingen gedaan.

Op vrijdag 20 september trokken we met z’n allen naar kronkeldidoe.
Er was een klimparcours aanwezig, 2 springkastelen en nog heel wat leuke activiteiten om
een volledige namiddag plezier te kunnen beleven.

Onze pluimen voor het eetfestijn beschilderden we op een wel heel speciale manier. In plaats
van te verven met een verfborstel, bliezen we onze verf met een rietje. Wat een leuke
ervaring was dit! De leerlingen deden het alvast heel erg goed!

We maakten ook onze eigen bladwijzers. Wat waren de resultaten prachtig!

Op naar de volgende maanden in het 2de leerjaar!
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Op donderdag 10 oktober trok het

derde leerjaar naar de ‘Tuin van Kina’.

In de voormiddag bezochten we de tentoonstelling ‘Spinnen – Spinsels’.
De kinderen kwamen tot ontdekking dat spinnen best wel interessante en nuttige dieren zijn!
Ook neem je als mannetjesspin best een cadeautje mee voor je vrouwtje. Anders loopt het
niet zo leuk af…
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Na een verkwikkende maaltijd en een ontspannend uurtje op de speeltuin of het voetbalveld
trokken we naar de tuin van Kina. Daar namen we deel aan de herfstspeurtocht.
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In het vijfde leerjaar leren we
creatief omgaan met verschillende
kunstenaars. Zo zijn we al te werk
gegaan met Jackson Pollock, Raoul
Servais, Keith Haring en Anne Teresa
De Keersmaeker. We komen in
contact met nieuwe technieken en
proberen de kunststijlen zo goed
mogelijk na te doen. Zo zijn er
mooie resultaten van elk kind. Ook
een toffe uitstap naar Brugge kon
niet missen. In de voormiddag
werden we in groepen verdeeld om een leerrijke wandeling te maken naar
verschillende dingen van vroeger. In de namiddag zijn we naar het
concertgebouw geweest en woonden we de repetities bij van een concert dat
gecomponeerd werd door Brahms. We leerden wat goed is voor een goed
orkest. We sloten allemaal onze ogen om goed te luisteren naar wat we
hoorden aan instrumenten. Het vijfde leerjaar is super!
Groeten van Céleste, Lena, Rens en Juul
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Met trots stel ik jullie de leerlingen van 6A voor!
(Chloë en Senaja zullen in de volgende editie verschijnen)
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6B heeft limericks geschreven.

Professor Beau woont in Anderlecht.
En hij vindt de voetbalploeg heel slecht.
I love AA Gent
roept hij luid naar Brent.
En hij voetbalt bij Gent dat is echt.
- Beau –

Ik was eens aan het stappen in Gent.
Daar zag ik een kleine egel Brent.
Hij was daar alleen.
Hij kneusde zijn been.
Toen stak hij heel erg hard de agent.
- Luigi –

Tim en Tom waren eens in Maasgouw.
Zij trokken tesamen aan een touw.
Tom viel op de grond.
Hij had toen een wond.
Zijn pink was helemaal paars en blauw.
- Emma -

Een vriend die woont in New York city
Zijn beroep is daar als politie.
Hij wil trakteren
Met grote peren.
Dat is daar gewoon een traditie.
- Lowie –

Er was eens een oude leeuw in Geel.
Die krijste als de oudste spreeuw.
Hij likte zijn poot.
Hij maakte zich groot.
Door dit verhaal slaakte hij een geeuw.
- Henry –

Een jonge, dikke man uit Keulen
Heeft een veulen en een bruin paardje.
Hij drinkt sinaassap.
Eet een appelflap.
En krijgt een zeer dik klein veulentje.
- Arthur -

Een klein wit zwart vosje uit Laos
Ging lekker eten in de panos.
At een broodje hesp
Er vloog daar een wesp
Het werd daar een complete chaos.
- Lander -

Een heel raar wezen uit Canada
Verhuist naar het warme Malaga.
Daar was het heel fijn
Toen kreeg hij veel pijn
Toen mochten wij naar Marbella.
- Noah -

Een heel coole eland uit Rusland.
Is heel gek van het echt saaie strand.
Hij houdt van auto’s
niet van de moto’s
En Bert is zijn hippe autoband.
- Loïc -

Het vrolijk dik paard uit Anderlecht.
Zijn lieve verzorger heet Brecht.
Ze eet graag groen gras.
Ze springt in een plas.
Hij wordt ziek en dat is dus heel slecht.
- Lauren -

Mijn mama woonde in Nederland.
Toen had ze iemand mee aan de hand.
Hij heette Peter
een grote eter.
Ze wonnen een wedstijd in Holland.
- Elfi -
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Er waren eens veel mannen in Geel.
Ze werden gegrepen aan de keel.
Dan lagen ze dood
In de grote sloot.
Het bericht stond in de krant heel veel.
- Kobe –

Er was eens een jongen uit Aarschot.
Hij ging logeren in een grot.
Samen met zijn hond
Die liep in het rond
En ze speelden heel zot met een bot.
- Julie -

Ik zag eens een bruin paard uit Dallas.
Die dacht dat hij muzikaal was.
Hij pakte zijn jas
En deed snel de was.
Hij speelde graag op de contrabas.
- Esther -

Ik zag een vrouw en man uit Thailand.
Ze zwommen al naar de overkant.
Ik was gaan eten
En zat te zweten.
Ze liepen aan de zee hand in hand.
- Noor -

Er was een erg grote man uit Doel
Er stond een hele mooie stoel.
Hij maakte een klim.
Dat was niet heel slim.
Hij viel toen hard op zijn grote smoel.
- Eowynn -
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