-we na Hemelvaart nog een nieuw instappertje mogen
verwelkomen…
Welkom Amélie!

Knutsels in de opvang bij juf Linda en juf Régine

Bouwen in de opvang
De jongens maakten een bivakzone
met bbq tijdens de opvang bij juf
Linda en juf Régine

10/05 H1 MOT atelier ‘water putten’
Op vrijdag 10 mei 2019 gingen we met de eerste klas naar het MOT.
Daar leerden we waarvoor we water nodig hebben, waar dat water vandaan komt, hoe we dat
water gebruiken.
We gingen naar een waterput en merkten dat die heel diep was. Kwakje de eend ging dat voor
ons eens meten.
Daarna mochten we aan een echte waterput water scheppen : eerst met een emmer en een touw,
dan met een putemmer, met een katrol, met een windas, een putwip en tenslotte met een pomp.
Dat laatste ging natuurlijk het makkelijkste.
En daarna moesten we dat water in emmers
vervoeren, zonder te morsen.
Moeilijk en zeer zwaar vonden we dat werkje.
Op ’t laatst leerden we nog hoe we water
kunnen zuiveren en maakten een eigen
waterfilter.
We beleefden een leerrijke en leuke
voormiddag !

15/05 de Cirkel…sportiefste school van Grimbergen

Reeds voor de 5de keer mochten wij de titel van SPORTIEFSTE SCHOOL VAN
GRIMBERGEN in ontvangst nemen.
Proficiat aan alle deelnemers en juf Annelies!!!
07/05 H6 leert smeden in het MOT
Op dinsdag 7 mei trokken we naar het MOT te
Grimbergen. Altijd een avontuur wanneer de
zesde klas op uitstap gaat met de lijnbus. Busje
komt zo, busje komt zo, eventjes geduld nog
want het busje komt zo… of niet! Gelukkig
kwam er na lang wachten (lees: heel lang
wachten) een bus en konden we vertrekken. In
twee groepen gingen we aan de slag. We
leerden meer over de kenmerken van ijzer en
over de smid. Heel interessant, want
tegenwoordig is de algemene smid vrijwel
verdwenen. Is smid jouw ideale job, dan word je
best hoefsmid. De leerling–smeden gingen ook
aan de slag in de smidse onder het toeziend
oog van de siersmid. Daar mochten ze ijzer
bewerken met een hamer op het aambeeld.
Wisten jullie dat het ijzer herhaaldelijk opnieuw
verwarmd moet worden om het smeedbaar te
houden? Je kan het zien aan de kleur. Als het
wit/geel gloeit, is het perfect om te bewerken,
bij een rode kleur is het ijzer te koud en moet
het terug opgewarmd worden. Cool hé! We

konden ook de leemoven bewonderen waar
Liam, Jens en Tibo hebben aan meegewerkt
tijdens een SWAP-activiteit in de vakantie.
Knap hoor! Tijdens de zomervakantie zal er
zelfs echt gebakken worden in deze oven. Na
een leerrijke en actieve voormiddag, genoten
we van een picknick en keerden we veilig terug
naar school. Wat fijn dat we één dag baas van
ijzer en vuur mochten zijn. De werkstukken
werden eerlijk verloot onder de leerlingen: Noah
en Warre waren de gelukkigen, proficiat!

Wist je dat ….
… een 30-tal kinderen uit de 2de en 3de graad een uitdaging zijn aangegaan met oma Lieve (van
Thomas uit de onthaalklas) en oma Nadia (van Stan en Sien uit het 5de en 6de leerjaar) ?
Zij dagen ons uit om tegen het einde van het schooljaar een vlaggenlijn te haken/maken die zo
breed is als de breedte van het afdak van onze school.
Geen gemakkelijke klus maar zij helpen ons enorm!!!
Elke donderdag leren/helpen ze ons (tijdens de middagpauze) haken en stof bekleven met allerlei
vindmateriaal.
(We haken/plakken in de vorm van een vlagje. Wat had je gedacht😊?!)

Er heerst echt een gezellige en ontspannende sfeer. En tussen al het gehaak en geplak door
praten we over koetjes en kalfjes 😊.
Of we de uitdaging tot een goed einde brengen, zal je de laatste dagen van het schooljaar zelf
wel zien. Want dan stellen we onze vlaggenlijn tentoon onder het afdak.
Duim je mee dat het ons lukt 😉?!
En naast voorgenoemde middagactiviteit zijn er nog een 10-tal kinderen die bij Frieda muziek
opzoeken tijdens de pauze.
Zij komt ook vrijwillig op donderdagmiddag met de kinderen spelen met klanken en
(wereld)liedjes, mantra’s en canons zingen.

In onze vorige maandbrief vertelden
we dat je onze school via Trooper
kan steunen zonder dat het je wat
kost.

Koop je wel eens spullen online?
Door langs het volgende adres naar
je onlineshop te gaan, geef je ons
een percentje van het bedrag dat jij
betaalt voor je aankoop én … het
kost je geen cent meer!!!
‘t Is heel eenvoudig.
Ga naar ‘www.trooper.be/vbsdecirkel’ en zoek er het icoontje van je onlineshop.
En het geld dat we zo in ons spaarpotje krijgen, gaat integraal naar het vernieuwen en renoveren
van onze speelplaats.

24/05 H5 Musical 40-45 + Ik was 10 in 1940
Na onze prachtige voorstelling 40-45 in het pop up theater te Puurs beleefden we 'de nieuwe tijden'
opnieuw in die goeie
ouwe klas.

Ik was 10 in 1940.
We verkleedden ons
geweldig in de veertiger
jaren en werden
gekatapulteerd in de
teletijdsmachine naar
1940.
De juf gaf les met een
stokje aan het bord en wij
schreven met een griffel of veertje op een lei. We werden nog eens ondergedompeld met eigen
meegebrachte materialen uit die periode: een mooi boek over W.O. 2, een abacus, griffels, leien,
oorlogssoldaten, vliegtuigen, veren, de gazet van toen in Grimbergen, oude Franse boekjes,
uniformen. . .
Die goeie ouwe 5de klas was Klasse in 1940.

MUZISCHE VISIE

Het klimaat van onze cartoon.
Onze Muzische visie werd al eens op de algemene ouderavond in het begin van dit schooljaar
uitgelegd.
Hier nog eens kort de uitleg.
De cartoon is van André Nollet, vroegere collega en vriend van Brasser.

Je ziet onze visie nu ook op de speelplaats:

Om goed zeepbellen te kunnen blazen, heb je zonnig weer
nodig.
De zon is ons muzisch vuurtje dat onze kwaliteitsvolle muzische werking
aanwakkert.

Zeepbel in de lucht, dichtbij de zonnestralen.
Deze zeepbel waakt, heeft zicht op onze ruime schoolomgeving.

Een tikje geven aan onze zeepbel.
We willen niet in onze bubbel blijven om te groeien, maar ook beschouwend
proeven van het muzisch gebeuren in onze ruime omgeving.

Om zelf een mooi zeepbel te kunnen blazen, is het soms ook zoeken naar en
leren van de juiste blaastechniek. De zeepbel moet ook geblazen en
gecreëerd worden in goede weersomstandigheden.

4 even grote zeepbellen : Deze staan symbool voor de 4
gebieden binnen de muzische vorming, dans-beeld-muziek en drama.

Van zeepsopje naar zeepbel
Samen vormen we 1 geheel. De school. Op schoolniveau spelen we de
expertise en het talent van leerlingen, leerkrachten en (groot) ouders uit.
Het zeepbellenpotje met zeepsop
Zeepsop: juist recept tot goed en kwaliteitsvol zeepsop om mooie muzische
bellen te kunnen blazen.

Een kind ziet de schoonheid van de zeepbel en verwondert zich.
Plezier – geluk – genieten.

Het kind staat centraal
Kinderen mogen zelf keuzes maken bij hun unieke en eigen muzische
creaties.

24/05 H1: picknicken

H5 Proefjeshoek

Op vrijdag 24 mei 2019 gingen we met de
eerste klas picknicken.
Dat was onze maandbeloning van Taakspel.
Het zonnetje was van de partij!
Na de picknick speelden we samen nog een
spel.
Ook leuk, hoor!

Ons hoekenwerk vond in de week van 13 mei
eens op een andere manier plaats. 1 hoek
stond in de belangstelling nl. de proefjeshoek.
De leerlingen, soms verkleed als echte
wetenschappers werkten proefjes uit en 2
proefjes mochten ze voorstellen aan de andere
leerlingen. Zo kunnen we de komende weken
nog alle proefjes mee helpen uitvoeren.
Enkele proefjes: Electricity (elektriciteitspalen
volgen), Spaghetti met spuitwater, speciale
effecten (spiraal met prent zee/ zwevende
ringen), Hot chocolat, Wind in actie, Proefjes
met water en papier, proefje met brandende
kaars en twee muntstukken,…

H5 Speeddate met boeken

10/05 H6 Megafuif

6 mei vond onze speeddate met boeken plaats.
We stelden ons boek voor dat we lazen. Deze
keer niet schriftelijk maar wel mondeling.

Als slot van het M.E.G.A. project van de politie
van Grimbergen mochten de 6de klassers naar
een echte megafuif. Al fietsend bereikten ze de
discoplek. Daar konden ze genieten van
lekkere frietjes en dreunende bassen.
Gelukkige waren er ook oortjes verkrijgbaar als
bescherming. Er werd zelfs gedanst!

Reclame maken stond centraal en vooral onze
date warm maken om het boek te lezen.
Hoe deden we dit?
Met personages (figuren), een eigen
gemaakte kamishibaï, een ontworpen
TV, handpoppen, …
Er waren al enkele leerlingen die ook het boek
wilden lezen.
En de speeddate met de juf???
Oei, dat was niet niks.

Het einde van het boek mochten ze schriftelijk
in één alinea neerschrijven voor de juf.
Toch eens checken of ze het boek wel
daadwerkelijk lazen.

15/05 H6 Geocache
Woensdagochtend kwam wandelclub Passar
naar onze school. Zij stippelden een geocache
wandeling uit. Wie was de dief van de
verdwenen koffer? H6 moest met een gps bij
elke geocache locatie een potje zoeken. Daarin
vonden ze tips over de dader. Na een prachtige
wandeling door de Humbeekse velden slaagde
elke groep erin de juiste dader te vinden. Zo
konden ze het slot van de koffer openmaken en
de schat daarin verorberen.

04/06 Sportdag lagere school

20/06 zwemmarathon H5

Deze activiteit werd verplaatst van 28/05 naar
04/06

09/06 Eerste communie

10/06 Pinkstermaandag

Pinkstermaandag geen school en geen
opvang.
18/06H4 + H5 Workshop CC Strombeek

24/06 H2 GAG Tunes

26/06 Afscheid 6de leerjaar

Warme maaltijden en soep zijn te
verkrijgen tem donderdag 27/06

27/06 schoolreis kleuter + lager Huizingen

Vrijdag 28/06 stoppen de lessen om 12u en is er
opvang voorzien tot 12.30u

