NIEUWSBRIEF DECEMBER

Liefste kinderen en ouders,
Het was weer een boeiende en leerrijke periode!
De kinderen maakten leerrijke uitstappen: BELvue, school van toen, toneel, ijsschaatsen,
...
Ons eerste eetfestijn was een gezellig gebeuren met kinderdisco, film en bingo. Dank
aan het oudercomité voor de organisatie, aan alle helpende handen en aan alle
aanwezigen.
Tijdens de voorleesweek lazen de oudste kinderen verhalen voor aan de jongste
kinderen, kwamen de mama’s en papa’s op bezoek om in de klas voor te lezen. Wat was
dit allemaal leuk en gezellig! Dank u aan alle voorlezers.
We kregen bezoek van de Sint en zijn zwarte Pieten. In zijn grote boek stonden alle
weetjes over de kinderen... Maar alle kindjes waren dit jaar super braaf en werden
beloond door leuke cadeautjes om te gebruiken in de klas. Dank u Sinterklaas!
Vorige week werden alle koekendozen rond gebracht! Smakelijk en bedankt voor jullie
steun!
En dan de kerstmarkt als topafsluiter! Het was een zéér gezellige editie met leuke foto’s
met de Kerstman!
Graag bedank ik het hele team voor hun creativiteit en hun inzet.
De kinderen bedank ik voor hun topprestaties en mooie/lekkere werkjes, het
oudercomité voor de organisatie.
Jullie ouders, ook bedankt voor jullie aanwezigheid!
Mij rest er nu nog enkel om jullie het beste te wensen voor 2018! Met goede
voornemens: op tijd komen, een fluo-hesje, fietshelm dragen, veel vriendschap, ...
Prettige feestdagen!
Met feestelijke groeten,
Isabelle de Kriek

Vierde leerjaar a/b

Het vierde leerjaar heeft een drukke, maar zeer plezante periode achter de rug. Ze
gingen er bijna wekelijks op uit en leerden allerlei zaken bij.
Zo gingen ze naar het Belvue museum te Brussel en leerden ze over de koningen en
koninginnen van België.

Nadien moesten ze met poppenkastpopjes een toneelstuk over een koning in elkaar
steken.
Dat was heel plezant en zorgde soms wel voor een grappig toneelstuk.

Er was van alles te bekijken en op te zoeken.
Niet alleen over onze vorsten maar ook over de geschiedenis van ons klein landje!
Boeiend!
En wat we ook ervaarden: met de trein rijden is altijd een beetje reizen! Je moet er je
tijd voor nemen;)

In de Herbakker in Eeklo mochten ze samen met het derde leerjaar naar een toneelstuk
gaan kijken. Het ging over een koppel dat aan adoptie deed. Alleen hadden ze geen kindje
geadopteerd, maar … een beer! De beer was niet altijd even lief en stak allerlei zaken uit.
Gelukkig liep alles goed af.
De vierdeklassers gingen ook naar ‘De school van toen’. Daar snuisterden ze in allerlei
kasten en klaslokalen om te ontdekken hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging.

Nadien volgden ze zelf een les mee uit de tijd van toen: de jongens en meisjes kregen
aangepaste outfits met klompen, een lei en griffel, ezelsoren wanneer ze stout waren,
spelen met hoepels op de speelplaats, turnen in de klas, …

Uiteindelijk konden de meesten besluiten dat ze liever in deze
tijd naar school gaan dan vroeger. Gelukkig maar!

DE DERDE KLEUTERKLAS OP WERELDREIS!

Met ons zelfgemaakt paspoort in de hand vertrokken we op wereldreis. Vóór het
instappen werden alle paspoorten gecontroleerd door de grenspolitie. Bij de
ingang van het vliegtuig toonden we onze instapkaart aan de piloot en konden we
op zoek gaan naar een plekje in het vliegtuig. De reis kon beginnen. We ontdekten
alle werelddelen maar verbleven het langst in Afrika bij Warda en Yusuf, 2
woestijnkinderen.

Elk land heeft een vlag, dus konden wij niet achterblijven. We verzonnen elk
een naam voor ons land en ontwierpen er een vlag voor. We maakten ook
een wereldbol en duidden er ons land op aan.

De kleuters uit K1b
Ze maakten tijdens het thema “Sinterklaas” lekkere Pietenbroodjes klaar.
We namen de verschillende ingrediënten waar nl. brood, choco en letterkoekjes.

Nadien konden we aan de slag. We besmeerden de boterham met choco en het was zeer moeilijk om
aan de verleiding te weerstaan om eens niet te likken aan de choco die op het mes lag.

Eenmaal de boterham besmeerd was mochten we onze Zwarte Piet een gezichtje geven.
Dit deden we met letterkoekjes. Twee oogjes bovenaan ,een neus en een mandarijn voor
het mondje.
Wanneer iedereen zijn boterham besmeerd was konden we eindelijk proeven en weet je
……..het was super lekker !!!!!!!

De kleuters van K1a

Een deelthema van het kerstmis thema was ‘Licht en donker’. Onze klas was helemaal
verduisterd en ons licht in de klas ‘werkte’ niet. Dus gingen we op zoek naar ander licht.
Zo ontdekten we zaklampen in onze klas. En net zoals Grote beer en Kleine beer ontdekten
we ook dat de maan licht kan geven. Dus maakten we een tekening van de donkere nacht
en experimenteerden we met fluoverf. We speelden ook schimmenspelletjes en spelletjes
met lichtjes.
We vonden het super in ons donker holletje.

De kleuters van K2

In de 2de kleuterklas gingen de bezoekjes zoals voor de herfstvakantie gewoon verder …
Na het logement van Elmer de kleurenolifant, na het bezoek van de elfjes en de trollen
stond na de herfstvakantie ineens ‘Roodkapje’ voor onze deur.
Zij wou graag haar sprookje vertellen...
Ze leerde ons van alles over de wolf, het bos, onze oma’s en opa’s … De kleuters konden
zich naar hartenlust verkleden en het sprookje met de poppen naspelen. We leerden dat
een sprookje steeds begint met de magische zin …
‘Er was eens …’ en steeds eindigt met een happy-end …
‘En ze leefden nog lang en gelukkig …!’.
Eventjes waanden we ons in ‘het sprookjesbos’.

Nadat Roodkapje huiswaarts keerde kwam juf Lies onze klas vervoegen.
Zij werkte het thema ‘De straat’ uit, alsook HET thema van het schooljaar voor kleine
kinderen.

Inderdaad, we kregen weer bezoek in de 2de kleuterklas … een heilig man …
‘Sinterklaas’!
Na zijn intrede op school kwam hij ook een kijkje nemen in onze klas. Hij had heel
wat speelgoed mee en las in zijn groot boek dat we allemaal flinke 2de
kleuterklasjes zijn…

En alsof dit nog niet genoeg was kwam ook nog de ‘Kerstman’ op bezoek.

We maakten van onze klas echt iets gezelligs en konden 2017 met een hapje en
een drankje afsluiten. We zorgden ervoor dat onze wensen voor het nieuwe jaar
in een mooi kleedje waren ingepakt en we zetten 2018 in als echte tovenaars…

HOCUS POCUS SPRIET SPRAT SPROET, 2018 SPRINGT UIT ONZE
HOED!!!

Geschreven door Loïc & Staf N5a

Tijdens een les muzische vorming kregen wij een leuke opdracht. Wij hebben met
een papieren mannetje leuke foto’s getrokken op onze speelplaats.
Als je wilt weten hoe we dit deden, lees dan de instructies.
Wat heb je nodig?
Tekenpapier
Potlood
Zwarte stift
Kleurstiften
Schaar
Fototoestel
Hoe ga je te werk?
Teken een mannetje op klein blaadje papier met potlood.
Kleur je mannetje in.
Ga met zwarte stift over de lijnen.
Knip het mannetje uit.
Zoek een leuke plaats uit waar je het mannetje kan zetten.
Trek een foto!

Geschreven door Arthur en Lukas N5b

Dinsdag 5 december kwam de Sint op school.
Hij kwam aan op onze speelplaats met een vrachtwagen van de gemeente.
Hij dacht dat het klusjesdag was maar dat bleek niet zo te zijn.

Een paar klassen begroetten de Sint met een dansje of een liedje.
Hij kwam ook naar onze klas en de pieten strooiden allemaal koeken en snoepen.
Hij had ook een verrassing voor onze klas.

We moesten een rebus oplossen en daarop stond dat we met de hele klas mogen
gaan bowlen!
Dit gaat door op dinsdag 9 januari. We kijken er nu al naar uit!
Na de middag was er een show.
Elke klas mocht iets naar voor brengen.
Dit vonden de Sint en pieten fantastisch!
Tijdens de speeltijd kregen we een lekkere koek.
Dan ging de show nog even verder.
Alle kinderen kregen een zakje vol lekkers.
Het was een superleuke dag!

Tweede leerjaar

Van 18 tot 26 november was het voorleesweek.
In deze week las de juf enkele keren voor uit het boek: Het ei van oom Trotter van
Marc de Bel. Op de laatste dag van deze week kwamen we samen met de ganse
school voor een kort moment. We zongen en dansten op liedjes over lezen.
Daarna gingen we samen met leerlingen van het vierde, vijfde of zesde leerjaar
terug naar onze klas. Die leerlingen lazen dan een hoofdstuk voor uit het boek
van Marc de Bel. Dat deden ze heel goed!
Ook de mama van Warre Bingé kwam die dag langs. Ze las vol enthousiasme, een
heel grappig verhaal voor: Spuit 11 en de brandweerolifanten.

We leerden in de voorbije maanden al enkele hoofdletters schrijven.

Natuurlijk leerden we ook al maal – en deeltafels. We spelen af en toe
“Tafelkampioen”. Dan moeten we telkens in duo’s om het snelst het antwoord van
een tafel kunnen zeggen. Wie wint, sluit opnieuw aan in de rij. De winnaar moet
dan in de volgende ronde tegen een andere winnaar opnieuw om het snelst een
antwoord kunnen geven. Zo gaat het door, tot er 1 winnaar overblijft.
Enkele reacties van de leerlingen over de tafels:
Raphael: De tafels zijn heel leuk! Ik vind dit leuker dan + en -!
Bojan: Ik vind de tafels ook leuk, zeker wanneer we tafelkampioen spelen!

Louise en Kyan : de tafel van 2 en 10 zijn makkelijk, maar de tafel van 5 is toch al
wat moeilijker.
Moris: Het is leuk om telkens een nieuwe tafel te leren.
Arne: Ik kan mama en papa nu testen, of zij de tafels wel nog kennen.
Alexis: de tafels zijn makkelijk te onthouden.
Elisa: De tafels zijn leuk! Ik ken zelfs een trucje bij de tafel van 10, maar dat
verklap ik nu niet.

Op 5 december kwamen de Sint en zijn Pieten op bezoek in onze school. Ze
brachten heel wat lekkers mee en ook cadeautjes voor de klas.
Maar de Sint en de Pieten kwamen niet alleen op bezoek die dag! De
klusjesmannen Jos en Dré kwamen ook. Ze dachten dat het klusjesdag was, maar
de klusjes waren al gedaan.
Samen met Jos en Dré toonden we aan Sinterklaas wat we goed kunnen. We
deden een dansje en moesten pakjes goed kunnen mikken.
Een weekje later hebben wij onze schoentjes op een rijtje klaargezet. Nee, wij
hadden ons niet vergist van week! Onze schoenen moesten drogen op de
verwarming, nadat we in verse sneeuw geravot hadden.

Eerste leerjaar

Voor de leerlingen van het eerste leerjaar was het gedaan met het knutselen van
de nieuwjaarsbrieven.
Ze mochten voor de allereerste keer hun nieuwjaarsbrieven zelf schrijven. Om dit
in goede banen te leiden, kwam juf Dorine ons een handje helpen.

Iedereen keek er enorm naar uit om aan de slag te gaan. Ieder kind zat klaar met
zijn of haar potlood in de hand. Vol ongeduld zaten ze te wachten op juf Dorine.
Natuurlijk bleef het niet bij één brief, maar werden er meerdere geschreven.
Na het schrijven kwam het oefenen van de tekst. De leerlingen kregen de kans om
de tekst voldoende te lezen. Als leuke afsluiter kwam het versieren van de
nieuwjaarsbrieven.
De tekeningen op de nieuwjaarsbrieven kregen een mooie kleur. Alle leerlingen
waren tevreden met het resultaat. Ze zijn klaar om de nieuwjaarsbrieven voor te
lezen!

Heel wat talent in het derde leerjaar B !

Dat we allemaal anders zijn dat zien we , maar kennen we ook elkaars talenten?

Als naverwerking knutselden we onze eigen trofee !

Ook in de computerklas komen onze talenten aan bod.
Ons W.O. thema gaat over ons koningshuis.
We mochten foto’s opzoeken en leerden die plakken in een
Worddocument.
De volgende stap is een eigen PowerPoint presentatie maken.

Derde leerjaar a

Een helpende hand is altijd leuk.
Er zijn heel wat mama's en papa's komen voorlezen op onze school tijdens de
voorleesweek.
In onze klas koos de juf voor het boek: de minpinsvan Roald Dahl. Het was een
spannend boek. De mama van Mathis, de oma van Elle, de papa van Nolan, de
mama van Rens hebben elk een stukje van het boek voorgelezen. De mama van
Flore bracht zelf 2 boeken mee. Op het einde maakte de juf telkens een
groepsfoto. De voorleesweek was super leuk.

Ook in de knutselleskomen de oma's en een mama graag helpen. We hebben vogeltjes
genaaid voor de kerstmarkt. Kom maar langs naar ons kraampje om ze te
bewonderen of te kopen.

Het Vredeslicht

Vele mensen geven het vredeslicht door aan elkaar.
Daarom heeft het licht een grote waarde voor deze mensen.
Het was ook in Christoff zijn concert te zien.
We hebben met z’n allen kaarsjes geplaatst in de vorm van een duif . Deze kaarsjes
werden aangestoken met het vuur dat uit Jeruzalem komt.

Zes mensen hebben ook een wens gedaan terwijl ze het licht vast hadden.
We zongen met het 4de, 5de en 6de leerjaar het vredeslied.

.

6de leerjaar

Na de herfstvakantie vlogen we er onmiddellijk in. We deden mee aan de wedstrijd over
‘de boot van de toekomst’. Dat is een boot die vaart op waterstof.
We maakten een ‘sensibiliseringscampagne’ waarbij we bepaalde zaken in de verf wilden
zetten: ecologisch vervoer of zelf een toekomstboot ontwikkelen. We richtten ons
allemaal naar een verschillende doelgroep.
.Zo maakten we de volgende zaken: een poppenkast over de nieuwe toekomstboot in de
kleuterklasjes, een interview waarbij de leerlingen van onze school bewust gemaakt
werden over de groene energie van de nieuwe toekomstboot, een zelf uitgevonden
toekomstboot voor de ouders die de school binnen wandelen en een reclamespot voor de
mensen buiten de school.
Dit alles is te bewonderen op de schoolwebsite. Helaas wonnen we niets, maar toch zijn
we allemaal stiekeme winnaars ;)!

Vervolgens gingen we aan de slag voor de kerstmarkt. We knutselden allerlei
(heerlijke!) ‘Rudolfjes’ en maakten onze eigen dansjes/liedjes. De dag van de
kerstmarkt waren we zo zenuwachtig… We deden het uiteindelijk supergoed en
we mogen fier zijn op onze prestaties!

Tijdens de Franse les kregen we de opdracht onze lievelingsoutfit te
omschrijven. Leuk om te zien van iedereen. Het was een leuk trimester, we
zaten alles behalve stil… Op naar de volgende maanden!

Een deugddoende
vakantie!

