Schoolfeest 2019

01/03 H6: Carnavalsfeest

Een dikke duim voor ons bouwteam achter de schermen:
juffen en meesters, hoedje (of liever helmpje) af!!
Stap voor stap maakten we in ons huisje een heus
feestje!
Een welgemeende proficiat voor deze geweldige
dansjes met geweldige dansers en danseressen,
kunstenaars die mooie tekeningen maakten in de klas en
die we konden bewonderen in de zaal, prachtig decor en
mooie kledingstukken, goede acteerkunsten en nog zoveel
meer!
Kunnen wij het maken? NOU EN OF we het tot een feestje
maakten!
Een welverdiend applaus aan ons bouwteam!

Feest in H6 op de laatste dag voor
de vakantie. Bijna alle fotoopdrachten worden tot een goed
eind gebracht. De fotoboot is een
succes. De hapjes van Mathias en
Lilou worden gesmaakt. Er wordt
goed samengewerkt tijdens het
carnaval-reactiespel. Het werd een
zotte boel!

26/02 H4: MOT atelier Verlichting
Op dinsdag 26 februari 2019 nam lesgever Jan ons mee in zijn teletijdmachine. Hij bracht ons
eerst naar de prehistorie, waar de oermens licht maakte met vuur en later met fakkels. We
mochten zelf een vuurtje en een fakkel maken. We maakten doorheen onze tijdreis ook nog licht
met olielampen, kaarsen (vet-, was- en paraffinekaarsen),
petroleumlampen, gaslamp, gloeilamp, spaarlamp en uiteindelijk
de LED-lamp.
Tenslotte konden we d.m.v. proefjes vaststellen welke materialen
geleiders en isolatoren zijn.

Toen we naar buiten stapten, scheen de zon heel fel. Wat een lichtbron!

Maaltijden annuleren bij ziekte

H1: meneertje en mevrouwtje 10

Mogen wij er nog eens op aandringen
om de warme maaltijden voor 9u te
annuleren bij ziekte of afwezigheid.

Meneertje en mevrouwtje 10 kwamen op bezoek in onze
klas.
Ze houden erg veel van tientjes.
Als je ze een geschenk wil geven, moet het altijd 10 zijn.
Anders zijn ze niet tevreden.
Zij helpen ons om de moeilijk
ste sommen van de hele wereld te maken: de
brugoefeningen.

Anders zijn wij genoodzaakt de warme
maaltijd toch aan te rekenen.

Dat lukt ons al aardig!
Dankzij meneertje en
mevrouwtje 10…

HC bedankt jullie

21/03 H6 Downsyndroomdag

Met de punten van Dreamland konden we twee Smart
Games kopen voor de klas.
Dank aan iedereen die geholpen heeft om deze punten bij
elkaar te sparen.

Ook al stond het niet in de agenda,
toch dachten heel wat kinderen er
aan. Ze droegen 2 verschillende
sokken. Hiermee wilden ze duidelijk
maken dat anders zijn gewoon heel
normaal is!

H1: leesouders
Elke woensdag komen mama Julie, opa Roland, omi
Chriss, oma Yolande en juf Veerle samen met de
eersteklassers lezen.
Dat doen we in groepjes.

H2
Als het goed weer is dan oefenen
de kinderen van H2 hun spreek- en
luistervaardigheden op de
speelplaats.

Het is leuk dat ze ons komen helpen bij het lezen.
We kijken er steeds weer naar uit!
Bedankt lees(groot)ouders!!!

___________________________________

23/03 H6 Schoolfeest
Kunst met een grote K
Zaterdag 23 maart konden jullie het artistiek
talent van de zesde klas live aan het werk zien.
Dit was een knap staaltje ‘life art met passie’. Het
enthousiasme en de creativiteit spatten er
letterlijk vanaf! Je kan hun werken komen
bewonderen in onze school. Bieden kan nog
steeds vanaf 100 000 euro. Het gaat hier dan
ook over uitzonderlijke en unieke kunstwerken,
echte schatten op zolder!

26/03 H1: bibvoorstelling

19/03 H2: bibvoorstelling

Jeugdboekenmaand : vriendschap

H2 ging deze maand luisteren
naar Frederico d' Amici (Frederic
de Vriend) professor in de
amicologie (vriendschapsleer). Hij
kwam zijn boek 'Vrienden voor
altijd' voorstellen.

Tijdens de jeugdboekenmaand gingen we met de eerste klas
naar het verteltheater schobbejak.
We reden met de lijnbus naar de bib in strombeek.
Daar luisterden we naar 3 verhalen over vriendschap :
-

een eerste verhaal ging over een ontmoeting met een
alvermannetje

-

in het tweede verhaal vernamen we wat de
toverspreuk is die altijd werkt nl. “mama”
en het derde verhaal ging over een zeldzame vogel,
“kakawiet” is zijn naam

H6: Boek met talent zoekt
reclamemaker (m/v)
Een boek lezen, saai!? Niet voor
de leerlingen van de zesde klas.

Het was heel leuk!
Zij gingen weer creatief aan de
slag na het lezen van een
zelfgekozen boek.
Doel: Maak reclame voor jouw
boek en zorg ervoor dat anderen
het zelf ook willen lezen. Bedenk
een leuke slogan voor jouw
reclamecampagne. Benieuwd
naar alle leuke affiches, foldertjes
en filmpjes? Kom dan zeker eens
een kijkje nemen in onze zesde
klas!
_________________________________________________
HB: Thema bouwen nav het schoolfeest
Tijdens de voorbereidingen voor het schoolfeest werkte HB
rond bouwen. Ze gingen op stap rond de kerktoren om de
huizen en bakstenen te vergelijken. Dan gingen ze op
onderzoek hoe een huis gebouwd werd en wat de hijskraan
allemaal kan doen. Toen gingen we zelf aan de slag in de
klas.

Het ministerie van Verloren Voorwerpen laat weten dat er een plaatsgebrek heerst op de
vensterbank onder het afdak!
Dat komt omdat er weer heel veel doosjes, mutsen, eenzame
handschoenen, sjaals en ook enkele jassen en zakken te vinden zijn!
Daarom zien we ons genoodzaakt om op het einde van volgende
week (voor de paasvakantie) de voorziene plaats leeg te maken.
Dus alle verloren voorwerpen die niet weg zijn daar tegen worden
onherroepelijk verwijderd en weggegooid in de kledingcontainer!!!
Gelieve snel een kijkje te nemen indien jullie thuis iets missen van
deze spullen.
Geef je school groene longen
Op woensdag 27 maart volgden enkele leerkrachten het infomoment ‘groene longen’ in het
Provinciehuis te Leuven. Basisschool De Bijenkorf uit Herent kwam vertellen over hun aanpak en
ervaringen bij de vergroening van hun
speelplaats. Wat een boeiende en
inspirerende voormiddag! Met een gevulde
rugzak, kunnen we ook aan de slag om ons
subsidiedossier verder uit te werken. Achter
de schermen wordt er dus al hard gewerkt
om onze speelplaats grondig aan te pakken!
Deze zal al wat groener worden. We
verzamelen al de stenen en vuil en maken
de grond klaar om te zaaien. Binnenkort
verschijnen er mooie akkerbloemen! Daar
zullen onze bijtjes en vlinders al blij mee zijn.
Wordt vervolgd!

H1 Onder water zwemmen

Nieuws van juf Annelies LO

Zo kunnen onze eersteklassers eens laten zien
hoe goed deze waterratten al onder water
durven te zwemmen. Momenteel zijn wij tijdens
de zwemlessen bezig met het aanleren van de
beenbeweging van schoolslag (plooien - open benen toe), en wat kunnen zij dit al goed! Na de
paasvakantie gaan we verder met de
armbeweging waarbij we een grote pizza in
onze oven zullen leren steken.

Omdat onze leerlingen van de lagere school het
voorbije schooljaar 2017-2018 zo hun best
hebben gedaan om geld in te zamelen tijdens
het sponsorzwemmen en de sponsorloop
hebben wij besloten om nieuwe turn T-shirts te
ontwerpen voor onze leerlingen.
Vanaf volgende week worden de nieuwe turn Tshirts geleverd op school. Elke leerling van de
lagere school zal zo een T-shirt gratis krijgen.
JOEPIE!
Na de paasvakantie zullen deze tijdens de
turnles gepast worden.
Kleuters die in de derde kleuterklas zitten zullen
volgend schooljaar een turn T-shirt kunnen
aankopen. Dit geldt ook voor diegene waarvan
de T-shirt te klein is geworden of die hun T-shirt

zijn kwijt gespeeld. De aankoop van een turn
T-shirt bedraagt 5€.
De kleuterjuffen krijgen voor elke kleuter een
sjaaltje dat ze kunnen gebruiken wanneer de
kleuters op uitstap gaan. Dit kan in de zomer
ook gebruikt worden als hoofddeksel.

H5 Hier brandt de lamp!
Ons thema van het schoolfeest zetten we nog even verder in de klas:
1. We gingen verder acteren en dansen na een leuke toneelvoorstelling!
Dinsdag 26 maart vertrokken we met de Lijn-bus naar de toneelvoorstelling “Even
geduld”. Even geduld is een absurde, krachtige voorstelling waarbij twee identieke performers de
toeschouwer op een subtiele manier naar zichzelf doen kijken.
De voorstelling charmeerde ons met aanstekelijke humor en energie. “Acteerspel en dans” zijn in
Even geduld samengesmolten tot een nieuwe ervaring. Even Geduld presenteert ‘uitgesproken’
danstaal.

Voor de toneelvoorstelling werd er een prikkelmomentje vooraf in de klas gehouden.
• We speelden een IMPRO DOJO waarbij een paar leerlingen improviserend iets moesten
uitbeelden, andere leerlingen raadden waarover het gaat.
• Dan kregen we een lijstje met activiteiten+ spelletjes. We mochten een top 3 maken van
wat we zelf willen en moeten. Dit mochten we met spiegels in spiegelschrift schrijven.
• We schreven ook een brief naar onszelf. Hoe zien we onszelf binnen 5 jaar? Welke vragen
/ verwachtingen kunnen we vragen aan onszelf? Wat willen we binnen
5 jaar? Wat moeten we binnen 5 jaar? Deze brief stuurt de juf ons terug op binnen 5 jaar. Ons
adres op de enveloppe schrijven en wachten maar … Wij zijn benieuwd binnen 5 jaar …
De toneelvoorstelling zelf vonden we best wel grappig. Het was leuk om te zien hoe de
personages zich “spiegelden” en “samen dansten”.
Donderdag 28 maart kregen we een leuke bewegingsworkshop waarbij we ons ook leerden
spiegelen. We maakten een tableau vivant.

Dans en theater werden leuk in mekaar gemixt. Een leuke naloper van ons schoolfeestdansje
ook! Drama en beweging in één pakket vinden wij echt leuk!

2. Hier brandt de lamp!
En de lampjes brandden echt in de 5de klas.
We leren over de elektrische stroomkring van de lamp. De papa van de juf, Marc gaf
ons een lesje elektriciteit in de 5de klas. We leerden stap voor stap hoe we een lampje deden
branden met een batterij, elektriciteitsdraadjes, een drukknop,… Dan een schema tekenen met de
symbolen voor een lamp, schakelaar, elektriciteitsdraad en stroombron (batterij).

We leerden meneer Volt kennen en nu gaan we zelf nog op onderzoek uit: toestellen
onderzoeken, waar komt elektriciteit vandaan? Hoe zit het met de schakelaars? Waarvoor wordt
elektriciteit gebruikt?
Als we in onze onderzoeken slagen, krijgen we een diploma van elektrotechnisch inspecteur (of
beter gezegd elektricien) en kunnen we onze toestellen een certificaat geven. Benieuwd of we
erin slagen…

Volgende maand:
3. De lamp brandt in Villa Empain
Binnenkort gaan we ook naar het museum te Brussel: Villa Empain, we gaan een inkijk nemen in
de villa en bekijken kunstwerken van Kandinsky en Magritte in een huiselijke sfeer.
"Het idee is binnen te wandelen in het interieur van een verzamelaar die een werk
van Léon Spilliaert in zijn eetkamer zou kunnen hebben hangen, of een schilderij van Henri
Matisse in de vertrekken van zijn vrouw", toont curator Louma Salamé. "We willen de sfeer van
de tijd tussen de twee wereldoorlogen weergeven."
Niet alleen de schilderijen van Matisse en Spilliaert, ook de kunstwerken van onder
andere René Magritte, Joan Miró, Henry van de Velde en Kees van Dongen worden zo op
een huiselijker manier gepresenteerd dan gebruikelijk in een museum. Elke kamer is tot in detail
ingericht met meubelen uit de jaren 20 en 30, zelfs het behang is zorgvuldig gekozen.

02/04 H3 + H4: Film Rosie en Moussa CC
Strombeek

03/04 H3 + H4: workshop nav film CC
Strombeek

05/04 Paasviering in de St-Rumolduskerk

Iedereen van harte welkom om 14u in de
kerk.
____________________________________
24/04 Workshop skateboarden H3-4-5-6

De inschrijvingen zijn reeds afgelopen.

08/04 tem 22/04 Paasvakantie

26/04 Jarigen vieren maand april

23/04 Start wafelverkoop

02/04: info-avond zindelijkheid
Graag nodigen wij jullie uit op een info-avond rond zindelijkheid. We willen graag een
helpende hand uitsteken en samen met jullie op zoek gaan naar een aanpak die werkt voor
jullie kind. We geven een bondige uitleg om wat meer inzicht te krijgen in het proces van
zindelijkheid en voorzien vooral heel
wat praktische tips en trics waar we
zowel op school als thuis mee aan de
slag kunnen. We hopen met jullie en
jullie peuter te komen tot een
succesverhaal!

Deze infoavond gaat door op dinsdag 2 april, 19u30.

05/04: H6 Spelenderwijs door de Marollen

