
 

 

 

Jij hoort er Bij en jij groeit …   
Bizzy de bij en Flora de bloem brachten een verrassing in elke klas: een zakje met 
zaadjes om een kruid, plantje, bloemetje of groente te kweken…   
Zo laten we iedereen weten dat jij erBIJ hoort en dat jij verder groeit op onze 
school...   
De klassen kregen er ook een zaaikalender, zaaikit en potje met mestgrond bij.   
Zo zien we onze zaadjes later in het schooljaar ook nog verder groeien op de 
nieuwe speelplaats …  
Als jullie nog zakjes met zaadjes hebben (van de boerderijdieren van Delhaize), mogen jullie deze 
bezorgen aan de school!   
 

H6 Anthony Breslin achterna... 
De kunstenaar Anthony Breslin gebruikt het hele 
lichaam om zijn kunstwerken te maken. Hij maakt 
gebruik van verf en 3D materialen en denkt out of 
the box bij het hanteren van zijn penselen. 
 
H6 gaat aan de slag. Probeer maar eens een 
mannetje te tekenen 
met het potlood 
tussen je elleboog, 
tussen de tenen of in 
je mond. We krijgen 
daardoor heel veel 
verschillende soorten 
lijnen: rechte, 
kromme, beverige, 
drukkende, lichte, zware, brede, smalle, ... lijnen. 
Met veel kleur en verf zijn deze groeps-
kunstwerken straks heel veel geld waard. 

Free podium  
Bizzy de bij vloog even rond in elke klas en 
kwam even iets bzzzzz… rustig toefluisteren! 
Kinderen kunnen in de loop van 
het bzzzzz....schooljaar op het free podium of 
kunnen tijdens de jarigen vieren een bbbzzzz 
dansje, muziekstukje, liedje, toneeltje, … aan 
de hele school tonen!  
 
Wie dit graag wil doen 
(alleen of in groep), mag 
zich kandidaat stellen. 
Voorstellen worden 
verzameld in “de Cirkel 
speelt het hart”- doos!   
 

BZZZZZ... To be continued …   
 
 

H5 en H6 De voorleesweek. 
Van 17 tot 25 november was het weer zover: voorleesweek. Daar 
moest hard voor geoefend worden. Er werd gelezen, geacteerd, 
poppenkast gespeeld en expressief verteld.  
De kinderen van H6 en H5 kwamen op maandag 25/11 in de 
klassen met een voorleesboek. Ze vonden het superleuk om te 
doen. En de andere kinderen genoten van de prachtige verhalen.  
In sommige klassen kwam zelfs de Sint al even piepen.  
  

 
 
 



H4 Voorstelling + workshop  

Het project bestond uit 3 delen: 

1) de schoolvoorstelling in het C.C. te Strombeek 
Aardappelsoep is een eigentijdse voorstelling over oorlog en verlies, over 
honger en over de weldaad van lekkere soep. Een voorstelling waarin het 
plezier om te vertellen en het genot om samen te eten centraal staat. 
 
 
 

2) het prikkelmoment na de voorstelling 
We knutselden een varkentje met een aardappel, luisterden naar 
een oorlogsverhaal over ‘de vijand’ en deden een stellingenspel. 
Sommige kinderen maakten ook nog een mooie tekening over de 
voorstelling zelf. 
 
 
 

 
3) de kookworkshop 

We maakten 2 soorten van gezond broodbeleg: Griekse tzatziki 
en hummus van rode biet en kikkererwten. Daarna mochten we 
ervan smullen tussen een wrap of bruin brood. Heerlijk en … 
gezond! 

 
 

Leerlingenraad 
 

 
 
Donderdag 29/11 is de eerste 
vergadering van start gegaan. 
Na een enthousiaste campagne, 
stemmingen en verkiezingsresultaten 
werden er per klas 2 
vertegenwoordigers verkozen. 
Deze 2 leerlingen verdedigen de 
belangen van de klas.  Er wordt 
maandelijks samengekomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorlezen H2-H5  
Woensdag 14 november maakten onze leesmakkers 
kennis met elkaar via een 
interview. De leerlingen van de 
5de klas interviewden de 
leesmakkers van de tweede 
klas. Vrijdag 16 november ‘18 
ging het tutorlezen voor de 
eerste keer van start. 
Tutorlezen (peer tutoring) is een samenwerkingsvorm 
waarbij leerlingen van de 2de klas begeleid worden 
door een leerling van de 5de klas. De bedoeling is dat 
leerlingen uit het tweede leerjaar luidop gaan lezen en 
dat de leerlingen uit het vijfde luisteren, helpen, 
aanwijzingen geven en bijsturen.  
 
 



Wist je dat… 
-we 5 nieuwe instappertjes bijkregen in 
onze onthaalklas op 5 november.  
Welkom op onze school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
-de grond naast de school in december 
heraangelegd wordt 
 
-in december een afsluiting geplaatst 
wordt aan de Achterstraat 
 
- we dankzij de samenwerking met de 
Brede School, door bioboerderij “Den 
Diepen Boomgaard” verwend werden 
met een gratis mandarijntje 
 
 
 
 
 
 
 
 

H5 Gemeentehuis 
De vijfde klas gaat nog even verder op World Tour. 
Eerst een vakantiesalon, dan een reisje naar de ruimte 
en nu op tournée in onze eigen buurt: 
het gemeentehuis. We kregen een rondleiding van 
Patrick Vertongen, schepen van onderwijs. We leerden 
over de taken van de gemeente, de personen die 
werken voor de gemeente, de verkiezingen, … We 
zagen een standbeeld van Dr. Hemelrijckx, schilderijen 
van Gaston Geleyn (bekend Grimbergse schilder) in de 
raadzaal, een mooi eerbetoon aan de soldaten van 
W.O I en WO II, een maquette van het Prinsenkasteel 
en een adembenemend uitzicht van Grimbergen met 
de Sint-Servaasbasiliek.   
 

 
 
H5 Muziek in het bos   
In het Prinsenbos maakten we 
nog muziek met 
natuurinstrumenten die we ter 
plekke uitvonden met bladeren, 
takken, bomen, vruchten, ... 
Enkele ritmes zoeken, een 
woordje erbij fantaseren en 
dan in groepjes een samenspel maken met onze 
“natuurlijke” instrumenten!  Een prachtig natuurconcert 
van onze vijfdeklassers!   
 

H1 schrijfdansen 
Net zoals vorig jaar, doen we in de eerste klas ook aan schrijfdansen. 
Het eerste thema ging over de ruimte. 
We dansten en bewogen als echte astronauten. 
Onze raket maakte een landing bij de pinguïns. 
We tekenden onze raket en de aarde die ver weg 
was…      
Daarna maakten we een tekening over de ruimte. 
Eerst dansen en dan tekenen op de bordjes. 
Het derde thema was bloemen en beestjes. 
Die kietelden met hun kriebelpootjes. 
We werkten met scheerschuim om liggende en 
staande achten te maken op een plastic. 
Leuk hoor! 
 
 
 
 
 
 



Kerstrozenverkoop 
De kerstrozenverkoop is ondertussen 
van start gegaan.  Nog tot vrijdag 7 
december kan je je bestelling 
binnenbrengen.  Alvast bedankt. 
 

 

H5 Workshop MIRA  
N.a.v. de dag van de wetenschap vertrokken we 
maandag 26 november naar de Volkssterrenwacht 
MIRA.  In groepjes verrichten de leerlingen 
gevorderde weermetingen en natuurwaarnemingen. Ze 
kruipen in de huid van echte wetenschappers en 
starten zelf een onderzoek, zoeken ook met een 
microscoop naar echt leven. We leerden proefjes over 
magnetisme, magnetische polen, het mosbeertje, de 
zwaartekracht, het broeikaseffect, maakten een eigen 
kompas, … Experimenteren was de boodschap!  
 

 

Inline dance 
 
Vrijdag 23/11 hebben meester Björn en André ons 
ingeleid in de wereld van inline dance. 
De kinderen, maar ook de juffen hadden veel plezier. 
 

 
 
 
 
 

 
Ons jaarlijks eetfestijn was weer een 
succes.  Van harte bedankt aan de 

mensen van de ouderraad om dit weer 
piekfijn te organiseren. 

Het was lekker, het was gezellig, het 
was fijn…Dankjewel! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/12 Sintfeest 
De kinderen van de lagere school verwelkomen de 
Sint en de pieten in de eetzaal. Met z’n allen zingen 
we liedjes en maken we plezier. Nadien brengen ze 
een bezoekje aan de klassen. 
 

 

Oudercontact 
 

6/12 Grootouderfeest in de 
kleuterschool 
Onze kleuters en kleuterjuffen kijken 
alvast uit naar de komst van de 
grootouders en de Sint. 
Het wordt een dolle voormiddag. 
Spannend… 
 

21/12 Opening zolderruimte 
14u kerstviering:  
     u wordt vrijblijvend uitgenodigd voor een warme viering  
     in de St-Rumolduskerk 
15u30:  
     kerstkoor + kerstdrink 
16u:  
     inhuldiging nieuwe klaslokalen + rondleiding  
 
 

VOLGENDE MAAND verkoopt de 5de klas 
klaskranten t.v.v. het goede doel van MUSIC FOR 
LIFE. Ze doen dit om 15.30 uur na de misviering in 
de kerk! 
TO BE CONTINUED... 
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