
 

 

 

01/04 H1 Lentewandeling 
 
Op maandag 1 april 2019 maakten we met de eerste klas 
een tocht langs veld en wei. 

We zagen in de tuinen veel lentebloemen zoals 
paasbloemen, tulpen en vergeet-me-nietjes. 

We zagen paarden, bijtjes en een worm. 

We voelden hoe zacht de katjes van de bomen waren. 

En we ontdekten dat je kleefkruid makkelijk aan een jas of 
trui kan laten hangen. Leuk! 

Op het einde van onze tocht speelden we nog even in de 
wei van de boer… 

 

05/04 Bezoek van de paashaas 
 

 
 

01/04 H4 Film Rosie en Moussa + workshop 
 
Op dinsdag 2 april keken we naar de film ‘Rosie en Moussa’ in het Cultureel Centrum te 
Strombeek. 
De film gaat over Rosie, gespeeld door de 11-jarige Savannah Vandendriessche, die met haar 
mama verhuist naar een appartementsgebouw in 
Molenbeek. Ze komt zo terecht in een nieuwe school 
en een heel nieuwe wereld. 
In dat gebouw woont ook Moussa, gespeeld door 
Imad Borji, een jongen met Marokkaanse roots. Hij 
loopt met haar door de wijk en toont haar zijn 
‘geheime plekje’. Op die plaats is veel groen en rijden 
af en toe treinen voorbij. 
Er ontstaat een vriendschap tussen beiden. Enkele 
belevenissen zijn: ze raken opgesloten op het dak 
van het gebouw, zij rijden met de tram zonder te 
betalen, ze brengen een bezoek aan de gevangenis 
(waar Rosies vader een straf uitzit). 
Wanneer Rosies papa vrijkomt, hoopt ze dat alles weer goed komt tussen haar ouders. Maar 
Rosies moeder ziet dat niet zitten en papa vertrekt naar het buitenland. Dat maakt Rosie heel 
ongelukkig.  
De film eindigt met het schoolfeest. 
 



Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen!  Huh? Online shoppen en steunen? 
Hoe kan dat? 

Maak kennis met Trooper.   

Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je OC Cirkant gratis steunt met je 
online aankopen, zonder één € meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper ? 
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (trooper.be/occirkant) . 
2. Je kiest de webshop waar je wenst bij te kopen en klikt op de banner. De link weet zo dat jij 

ons wil steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. De shop betaalt een percentje aan OC Cirkant. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van 

€100. Geen paniek, wij weten niet wat jij allemaal online shopt 
 

 
 

Er zijn al heel wat webshops waar je iets bij kan kopen via Trooper.  Surf 
naar www.trooper.be/occirkant en ontdek het aanbod: 
 
1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection…) 
2. Het meest fantastische speelgoed (Fun,Bart Smith, Maxitoys…) 
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb…) 
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs….) 
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online…) 
6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts…) 
7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs) 
8. En nog veel meer… (Decathlon, Collishop, Collect & Go, Torfs, Hema, …) 
 
Koop dus vanaf nu via www.Trooper.be/occirkant!  Je bent niet alleen aan het shoppen, je bent 
ons ook aan het steunen. 
 
Belangrijk : Aarzel zeker niet om dit ook te laten weten bij familie, vrienden,… 
  

 

 

 

http://www.trooper.be/occirkant
http://www.trooper.be/occirkant
http://www.trooper.be/occirkant


H3 MOT en Film 
 
Een tijdje geleden ging de derde klas naar het MOT in Grimbergen. We volgden er het atelier 
Arabica. We leerden er over uitvindingen en producten die via de Arabische wereld in onze 
streken geraakten. Zo maakten we zelf marsepein, dat was leuk en vooral erg lekker! 
 

                    
We maalden en vijzelden koffiebonen, net zoals vroeger.  

                                                                                        
 

En dan… het grote werk! In groepjes maakten we een echte spitsboog. Wisten jullie dat die uit 
India kwam?  Het was een topvoormiddag en we hebben veel geleerd! Wist je dat je ook in de 
vakantie naar het MOT kan gaan om leuke workshops te volgen? Zeker doen! 
 

                             
 
 
Samen met de vierde klas gingen we ook naar de film “Rosie en Moussa”, een prachtige film over 
een vriendschap tussen 2 kinderen die in Brussel wonen. De dag nadien kregen we een 
workshop over de film. We speelden toneel, zongen een echte rap en smeerden een boterham 
met confituur. Maar als je meer wil weten over die boterham, dan moet je het aan een derde-of 
vierdeklasser vragen, want die kennen het geheim! Wie is er al nieuwsgierig? 
 

                      
                                                                               



 

23/04 Welkom nieuwe 
leerlingen 
 
Welkom Stan, Merijn, Mila en 
Savva 
 
 

 
 
 

H5 Verkeer 
 
Vrijdag 26 en maandag 29 april deden wij mee met de Grote 
Verkeerstoets. Na de paasvakantie volgden we belangrijke 
wegwijzers in het verkeer.   
We bekeken even  

 onze schoolomgeving met zijn 
gevaarlijke en veilige verkeerspunten   
 de verkeersborden namen we terug 
onder de loep,   
 gedrag, attitude en bescherming in 
het verkeer  
 voorrang geven en verlenen in het 
verkeer  
 de DODE hoek in het verkeer  
 

We kregen les van André Emmerechts, vrachtwagenchauffeur 
bij de bvba Emmerechts want wie kan deze les beter uitleggen 
dan een vrachtwagenchauffeur zelf? 
 
Hij heeft ons de knelpunten van de dode hoek zeer grondig 
uitgelegd. We bekeken hoe een vrachtwagenchauffeur moet 
draaien bij een bocht, de dode hoek 
zelf (de gevaren van de fietser die 
naast of voor een vrachtwagen 
staat) en hij gaf ons leerrijke tips mee 
om op te passen voor de dode 
hoek!   
 

 Blijf achter de vrachtwagen.  
 Zorg dat je gezien wordt (fluohesje, knipperlicht).  
 Zwaai of kijk naar de buschauffeur.  

 
Hij heeft ons ook beloofd dat we nog een kijkje mogen nemen in 
de cockpit van de vrachtwagen. Zo zien de kinderen wat een 
vrachtwagenchauffeur allemaal ziet (met de camera) en niet 
ziet. (dode hoek)  
 
Bedankt, André voor deze leerrijke verkeersles!   
  
Binnenkort gaan we ook op stap met het openbaar vervoer naar 
Brussel (Villa Empain) en bekijken we de voordelen hiervan.   
  



24/04 Playmobiel tijdens de opvang 
 
Op woensdagnamiddag kwam de Playmobiel van de gemeente langs om de kinderen die in de 
naschoolse opvang blijven te entertainen.  Die dag werden onze leerlingen omgetoverd tot 
prachtige spinnen, vlinders, konijntjes, feetjes… 
 

 
 

Spaar mee en maak de bijen en onze leerlingen blij! 

DreamLand, OKay, OKay Compact en Bio-Planet zijn helemaal in de ban van de bijtjes!  
 
Van 24 april t.e.m. 18 juni 2019 krijg je per aankoopschijf van € 15 een  gratis 
stickerzakje met 3 stickers en 1 spaarzegel.  
Verzamel alle stickers in een mooi verzamelalbum en ruil je spaarzegels in voor een 
voordelige bijenknuffel of een zaadbommetje. En bij DreamLand krijg je een extra 
stickerzakje per aankoop van een artikel uit het assortiment Tuinieren of een van de 
zes speciaal geselecteerde zandspeelgoedartikelen. 
 
Onze school verzamelt mee dus alle stickers en 
spaarzegels zijn meer dan welkom! 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 

 

https://www.dreamland.be/e/nl/dl/tuinieren


H6 Kunst schoolfeest: 
 
Na het drukke schoolfeestspektakel was er een moment 
om alles rustig te beschouwen. We genoten van het kijken 
naar onze kunstwerken. De mooiste delen werden 
uitgeknipt en bewaard. Ze zijn nu te bezichtigen aan de 
muur, in de gang, aan de trap naar de leraarskamer… 
 
Veel kijkgenot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



H6 Voorbereiding uitstap Brussel: 

Voor onze uitstap naar Brussel moest er heel wat 
voorbereid worden. Welke bus gaan we naar 
Brussel nemen? Om hoe laat moeten we zeker 
vertrekken om op tijd te komen? Hoe wandelen we 
naar het museum. Wat kunnen we al allemaal te 
weten komen over het museum 'Art et marges', de 
Marollen en de stad Brussel? Het werd een 
leerrijke namiddag. 

 
H6 Uitstap Brussel 
 
Eindelijk is het zover! De bus richting Brussel vertrekt om 8u42. We reizen helemaal zelf met 
bus en metro en gebruiken kaartjes om op onze bestemming aan te komen. In het museum 
leren we 'outside' kunstenaars kennen zoals Serge Delaunay, André Robillard, Jeroen 
Hollander,... We denken out of the box. In de namiddag staat er een wandeling door de 
Marollenwijk op het programma. Van Hallepoort, naar Vossenplein tot justitiepaleis, alles blijkt 
even interessant. 
We hebben ons vandaag ontpopt tot zelfstandige reizigers en kranige kunstenaars. 
 

 
 



 

 

 

 

Wat zijn we blij me onze nieuwe turn T-shirts 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

01/05 Dag van de arbeid 
 

 
Er is die dag geen school en ook geen opvang 

voorzien. 
 

02/05 Bibbezoek 
 
 
 

03/05 Einde bestelling wafels 
 
 

06/05 Facultatieve vrije dag 

 
Opvang mogelijk indien ingeschreven 

 
 

07/05 HB Tivoli 
 
 

 

09/05 H1-2-3 Workshop Brede school 
 

 



11/05 Plechtige communie 

 

Wij wensen al onze vormelingen een 
prachtige dag toe! 

10/05 H1 MOT atelier Waterputten 
 

 

14/05 HB: CC Strombeek 
 
 
 

14/05 H2 MOT atelier 
Wassen 

 

15/05 Sportiefste school 
 
Kan onze school opnieuw de 
titel verdedigen van 
sportiefste school van 
Grimbergen? 
 
 

21/05 H2 Kunst in een doos 
 

 
 
 

14/05 H5 MOT atelier Hefbomen 
 
 

 
In dit atelier maken we kennis met de drie 
soorten hefbomen. Hoe deze werken, zullen 
we zien aan de hand van drie reusachtige 
hefbomen. We gebruiken van elke 
soort vele voorbeelden uit het dagelijks 
leven. Denk maar aan de klink van een deur, 
de kraan van een bad, de pedaal van een 
fiets, een flessenopener of een 
nietjesmachine.  



 

21/05 H5 Villa Empain 
 

Dankzij de « Culturele Ambassade voor kinderen » opent de Boghossianstichting gratis de deuren 

van de Villa Empain voor leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. 

Met de steun van de Vlaamse overheid wordt de Ambassade elk jaar gratis opengesteld voor 

2.500 leerlingen uit het lager (8-12 jaar) en uit het technisch en algemeen secundair (12-16 jaar) 

Nederlandstalig onderwijs. Ontdek, samen met uw klas, een iconisch Brussels gebouw: de Villa 

Empain. Dit art deco juweel is een getuige van zijn tijd en brengt vandaag, als centrum voor kunst 

en dialoog tussen oosterse en westerse culturen fascinerende tentoonstellingen. 

Op het programma van uw bezoek: architectuur, kunst en geschiedenis op een creatieve en 

ludieke wijze gebracht. Voor wie een extra uitdaging aandurft kan dit zelfs in het Frans. 
 
 
 

 
 

 

24/05 Jarigen vieren 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28/05 sportdag lagere school 
 
 
 

 
 
 
 
 



24/05 H5 Musical ’40-‘45 
 

 
We bekijken het verhaal van Staf en Louis 
Segers, twee broers en hartsvrienden en 
dan gebeurt het onvermijdelijke. 
Wereldoorlog II breekt uit! We mogen 
getuige zijn van spectaculaire scènes, 
special effects, meedogenloze muziek, 
pakkende beelden, rijdende tribunes, geluid 
via hoofdtelefoons, …  
Ons thema “Tijdreizigers” wordt dus ook 
mooi afgesloten met dit pop-up theater! Wij 
kijken er naar uit! 
 
 

29/05 sportdag kleuterschool 
 
 
 

 
 

 

30 en 31/05 O.L.H.-Hemelvaart + brugdag 
 

 
Geen opvang voorzien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


