Een nieuw jaar… nieuwe
voornemens…

Dankjewel om ’s morgens op tijd te
komen!
H6 Kerstfeestje 21/12
De laatste dag voor de kerstvakantie mag
er flink gefeest worden. We maakten
hapjes en een kinderglühwein. Heerlijk!
We speelden een spel met geheime
opdrachten en dansten er dan op los op
de vette beats van de klasdj’s.

Welkom
Op maandag 7 januari mochten we 5 nieuwe
peutertjes verwelkomen. Een fijne start Marwa,
Odette-Licia, Thijs, Antonina en Femke.

H5 + H6 MUSIC FOR LIFE “de warmste
week”

H1 Diep in de zee

De hele maand december werkte de redactie
van de 5de klas aan de klaskrant ‘Music For
Five’. Ze deden dit met volle overtuiging ten
voordele van Music for Life, de warmste week.

We keken eerst naar foto’s van de zee en de
dieren die er leven. We vertelden erover aan
elkaar. Daarna schilderden we de zee. Nadien
fantaseerden we over verschillende
waterwezens, die we zelf ontwierpen. En zo
werkten we samen aan dit werkstuk.

De zesde klas ging met de koekenpan aan de
slag en ging thuis koekjes bakken. ‘Koekenbak
For Life’ werd ook een geweldige actie op onze
school en thuis!
We zamelden donderdag 20/12 en vrijdag
21/12 centjes in voor “Kom op tegen Kanker” en
vzw Familiezorg West-Vlaanderen.
De Warmste Week bracht 17.286.122 euro op
voor 1986 goede doelen. Fijn dat wij hieraan
deelnamen ! Een dikke proficiat aan alle
makers, deelnemers en de lieve mensen voor
hun aardig centje! Bedankt allemaal!
Wist je dat…
… we subsidies gaan aanvragen bij de provincie Vlaams Brabant voor de vergroening van onze
speelplaats? We moeten o.a. een gedetailleerd plan en een volledige kostenraming voorleggen.
Later, voor de verwezenlijking van ons plan, zijn we op zoek naar enthousiaste (groot)ouders,
vrienden, kennissen, … die ons hierbij een hand(je) willen toesteken.
Meld je gerust aan bij de directie, op het secretariaat, in de agenda van jouw kind of noteer het op
het briefje dat binnenkort met je kind mee naar huis komt … 😊!

…de zorgjuffen druk bezig zijn om naast de klasbibliotheken ook een schoolbibliotheek te maken?
Ze zijn vooral op zoek naar kleuterboeken alhoewel boeken voor grotere kinderen ook meer dan
welkom zijn. Heb je thuis boeken liggen waarvoor je kinderen al te groot zijn en die een mooi
plaatsje verdienen in onze rekken? Geef ze gerust mee naar school. Met de boeken die we niet
kunnen gebruiken, zetten we nadien een boekenmarkt(je) op 😊. Steek gerust een berichtje met je
naam erop vooraan in de boeken die je terug wil wanneer ze niet geschikt zijn voor onze bib.

… we een chill-lokaal op school hebben ingericht waar de kinderen die overprikkeld zijn tot rust
kunnen komen? Ook hiervoor kunnen we nog allerlei spullen gebruiken: schelpjes, mooie
steentjes, pluimpjes, knikkers, muziekdoosjes, lichtgevende beeldjes die van kleur kunnen
veranderen, vingerpopjes, lavalamp, een sneeuwbol, zandlopers, plasticine, play dough,
krasbladen(scratch art), squishy’s, stressballetjes, pufferballen, caleidoscopen, viewmasters,
massageroller, windvliegertje, tol, geurboeken, kras- en geurstickers, rubik’s cube, tangle,
puzzels, oogmasker, regenpijp, groot stuk stretch stof (om lichaamsok of stretch band van te
maken) …
Misschien heb je hiervan iets liggen dat je toch niet meer gebruikt. Het is meer dan welkom!

H6 Fossielen van gips 11/1

HB Circusshow

Johann Beringer was een geleerde die leefde in
de 17de eeuw. Enkele collega’s vonden het wel
grappig om valse fossielen te maken voor
Beringer. Hij had geen wetenschappelijke
verklaring voor zijn fantastische vondsten
behalve dat ze van God zelf moesten komen.
Iedereen lachte hem uit. Uiteindelijk had
Beringer het bedrog door. Hij kloeg zijn
collega’s aan en zuiverde zijn naam. Vandaag
zijn deze valse fossielen veel geld waard. In de
klas gingen we aan de slag met klei en gips.
We maakten ook valse fossielen.
Deze maand organiseerde de tweede
kleuterklas een grote circusshow voor de
ouders. De kinderen deden allerlei circusacts
zoals evenwicht houden, door een brandende
hoepel springen, ballerina’s die dansten, sterke
mannen en clowns die jongleerden. Het was
een heus spektakel met een grote opkomst van
de ouders!

Jarigen vieren met onze
verjaardagsstoelen
Elke jarige mag bij de ‘Jarigen viering’ in
onze kleurrijke verjaardagsstoel zitten.
Links : de stoel voor elk kind van de
lagere school.

H5 Het verstoorde weerbericht
Tijd om eens te acteren tijdens een weerbericht. We
leerden een weerbericht presenteren zoals Sabine
Hagedoren en Frank Deboosere. Maar dan liep
er vanalles mis: een hoestbui, een telefoontje, een
verloren stem, een schim die tevoorschijn
komt, een black-out, flauwvallen, een dringend
toiletbezoek, een braakneiging, …
En we mochten zeker niet lachen! Oeps, dat was wel
moeilijk…. Maar het verliep wel vlotjes: enkele
toekomstige Sabinnekes en Frankies zijn in aantocht
…

Rechts: de stoel voor elke kleuter! Hip
hip hoera! Nu wordt het pas echt een
feest!
Bedankt aan Nadia (oma van Stan en
Sien) om deze stoelen weer ferm aan te
kleden!

H5 Inzameling handtekeningen voor
het klimaat!
Tober Vandenbranden juicht toe dat
veel studenten opkomen voor het
klimaat. Ze vroeg zich af wat wij kunnen
doen om impact te hebben. Daarom
kwam ze op het lumineuze idee om ook
in actie te schieten. We verzamelen
zoveel mogelijk handtekeningen in de
tweede en derde graad van de lagere
school.

Gevonden
Hoedje wacht op zijn baasje in het zorglokaal!
Vóór de kerstvakantie zongen een aantal kinderen van
klas 1, 2 en 3 in het kerstkoor.
Eén van de kinderen bracht een bruine hoed mee om
zich als herder te verkleden maar vergat hem in het
zorglokaal.
Is die hoed van jou? Kom dan gerust eens langs om
hem op te halen.

3de kleuterklas zoekt…

H5 Museum “Tijdreizigers”

-Piepschuim verpakkingsmateriaal voor
het schoolfeest

De vijfde klas wordt de volgende dagen weer
ondergedompeld in een museum. Dit keer geen
modemuseum maar een museum doorheen de tijd.
Het museum “Tijdreizigers” wordt voorgesteld door de
gidsen van de 5de klas. We starten in de zaal van de
oudste tijden – eerste mensen en dan nemen we een
bezoekje in de zaal van de Egyptenaren. In de zaal
van de Romeinen (oudheid) nemen we ook een kijkje.
Tenslotte eindigen we ons museum in de zaal van de
middeleeuwen. We gaan dus op uitstap in ons eigen
klasmuseum. Jeujjjjj!

-Dreamland spaarpuntjes. Daarmee
wordt een extra spel voor de klas
aangekocht.

Gezocht… luizenmoeder

Zoals jullie wel zullen weten is het kriebelbeestje moeilijk uit te
roeien. Steeds opnieuw moeten er controles en producten
gebruikt worden.
We willen jullie het volgende voorstel doen:
Is er een ouder of grootouder bereid om mee op school
wekelijks de kinderen te controleren en onze "luizenpartner" te
worden, geef dan gerust een seintje aan de secretaresse of aan
de directie.
De school zorgt uiteraard voor het materiaal.

16/01 schaatsen
De lagere school beleefde opnieuw een supertoffe voormiddag op de schaatsbaan in Mechelen.

H1 en H2 11/02 CC Strombeek

14/02 Bibliotheek

MENEER BEER EN DE WOESTE WOLVEN wordt
een muzikaal bosfestijn voor alle kleine durvers en
grote berenvrienden.

13/02 pedagogische studiedag
‘Mensen zijn vreemde dieren’, zucht Meneer Beer. En
hij slaat met een klap zijn koffer dicht. Genoeg is
genoeg. Een beer van stand weet wanneer hij gaan
moet.
‘Naar het bos’, roepen de mensen hem na. ‘Ga naar
het bos, daar hoor je thuis! Niet hier.’
‘Naar het bos’, bromt Meneer Beer. ‘Daar hoor ik
thuis. Niet hier.'
En weg is hij. Want wie niet weg is, is gezien!

Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar Woeste
Wolven de muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een
oogje in het zeil houdt en Eddy De Vos uren kan
uitweiden over koetjes en kalfjes.

Er wordt opvang voorzien van 7.30u tot
17u.
Inschrijven kan tem 08-02-2019 via het
inschrijfformulier op het secretariaat.

26/02 H4 MOT atelier ‘verlichting’

Krokusvakantie van 4 tem 8 maart

