april 2009
Rondom Pasen is het feest,
chocolade eieren worden verstopt,
wie vindt er vandaag het meest,
soms word je wel eens gefopt,
de paashaas hupt vrolijk rond,
zijn mandje is overvol,
zo daar nog een ei en daar nog één,
nu begint voor de kinderen de lol,
ze zoeken in alle gaten en hoeken,
op de meest vreemde plekken,
in bloempotten en boeken,
ze weten ze al snel te ontdekken,
dan is het tijd om er van te snoepen,
zo lekker al die verschillende smaken,
je krijgt honger van al dat zoeken,
ik begin al aardig vol te raken.
Spatje

Truckerstocht
Op zaterdag 18 april organiseren “De vrienden van het pleintje” uit Neerlinter een
truckershow. Ze doen dit ten voordele van kinderen met leerproblemen, zieke kinderen en
gehandicapten. De truckerstocht start om 14 u. De kinderen zijn uitgenodigd om hieraan
deel te nemen. Ze mogen dus meerijden in een echte vrachtwagen. Hiervoor moet je je
wel vooraf inschrijven op het secretariaat van het BLO. Om 10 uur ’s avonds is er een groot
vuurwerk op het dorpsplein van Neerlinter. Een deel van hun opbrengst wordt aan onze
school geschonken. Dus: Allen daarheen!
Hoe kunnen we ons kind helpen bij het lezen?
Sommige kinderen maken regelmatig fouten tijdens het lezen. Ze lezen
een ander woord, ze vervormen een woord, ze laten een woord weg of ze
voegen een woord toe. Hoe kan je oefenen om die foutjes te verminderen?
Nauwkeuriger lezen
- Laat je kind bij ieder punt, dus aan het eind van iedere zin, hardop tot 2
tellen en dan pas verder lezen. Doe daarna hetzelfde, maar laat je kind
niet meer hardop tellen.
- Wijs met je vinger of met een potlood mee. Pas als je vinger of het potlood
naar een volgend woord gaat, mag je kind dat woord lezen. Als je je
vinger niet verplaatst, moet je kind eerst het woord nog eens goed
bekijken.
- Laat je kind na iedere vijfde regel even stoppen en herinner het eraan dat
het goed moet nadenken en kijken wat er staat. Als je kind in een zin een leesfout
maakt, herhaal je die zin inclusief de fout en vraag je je kind wat er niet klopt.
- Lees zelf een stukje voor met fouten en laat je kind deze fouten opmerken en
verbeteren. Je kind mag dus juf of meester spelen.

Uitnodiging ontmoetingsmoment (ouderavond of oudermorgen)
De leden van het oudercomité nodigen alle ouders (zowel mannen als vrouwen) uit op een
ontmoetingsmoment rond technologie. Technologie is heel belangrijk geworden in het
onderwijs. Zoals iedereen waarschijnlijk weet, hebben wij een proeftuin rond techniek
“Handen uit de mouwen”. Meer info hierover vindt u op de website.
Wij willen u tijdens het ontmoetingsmoment een beetje inwijden in
technologie. Meester Koen zal hierbij helpen. Voor een kopje koffie en
een gezellige babbel is er eveneens tijd. Hartelijk welkom iedereen
ofwel op maandag 27 april 2009 om 19.30 uur ofwel op woensdag 29
april 2009 om 09.00 uur in de school. U krijgt nog een brief van het
oudercomité.
Uitstap naar Brussel
Op donderdag 19 februari trokken de leerlingen van meester Noël en
juffen Petra/Leona op uitstap naar onze hoofdstad. We maakten de
verplaatsing met de trein, wat al een hele belevenis was. Ook zaten de
meeste kinderen voor het eerst in de metro te Brussel. Onze eerste halte
was het planetarium. Hier konden we onze sterrenhemel bewonderen in
het koepelvormige gebouw. Na ons lunchpakket verorberd te hebben,
zetten we onze tocht te voet verder naar het Atomium. Met behulp van
roltrappen verkenden we 8 bollen. In elke bol was er wel een tentoonstelling te
bewonderen. Je kan zelfs blijven overnachten in één van de bollen. Toen we helemaal
beneden waren gingen we met een pijlsnelle lift tot in de bovenste bol. Hier hadden we een
mooi panoramisch zicht over Brussel. De tijd liet ons echter niet toe om nog meer dingen
te bewonderen van onze mooie hoofdstad en zo keerden we moe maar voldaan weer
huiswaarts.
Klas meester Noël
Kunst
De klas van juf Ria leerde over KUNST . Het was heel leuk en spannend. We maakten zelf
kunst met papier,klei,wol,verf,naald en draad en we speelden toneel. Het verhaal van Peter
en de wolf met muziekinstrumenten was heel mooi. Met kosteloos materiaal maakten we
onze eigen muziekinstrumenten. We zijn ook gaan luisteren en kijken naar een echt
concert!
We hebben zelf een gedicht leren schrijven … een elfje!
paars
paars viooltje
in de tuin
ik ruik het graag
lekker !
Carmina (gedicht), klas juf Ria
EHBO
De klas van juffen Carole en Martien leerden over EHBO.
Mensen van Het Rode Kruis toonden ons wat er moet gebeuren bij
kleine ongelukjes in de school en welke hulpdiensten bij grotere
ongelukken moeten verwittigd worden.
We oefenden in de klas met materiaal dat de kinderen meebrachten.
Emily bracht verbanden aan bij kleine schaafwonden. Arvi had een kit
van RED mee waarmee we mochten experimenteren. Iedereen kwam aan bod om gespalkt
te worden. Ook de juf had een 'zwaar auto-ongeval 'en moest onbeweeglijk naar het
ziekenhuis vervoerd worden...Gelukkig was het maar om te spelen!
Klas juffen Martien / Carole

EHBO
Carine, Freddy en Lieve gaven de uitleg. Als je bloed hebt, moet je eerst met je handen
drukken op de wonde. Daarna moet je een drukverband op die wonde zetten. Jordy (klas
Sara), Timmy (klas Kristof) kregen een snijwonde geschminkt. Carine gaf de uitleg, Lieve
en Freddy maakten de wonden.
Katinka, klas meester kristof
Workshop muziekinstrumenten
Dries kwam vandaag langs, we maakten vele geluiden, met ons lichaam en onze stem. We
maakten dansjes, speelden DJ en na de speeltijd maakten we allerlei instrumenten. Dries
hielp ons zeer goed, het was een leuke voormiddag.
Steffi, klas meester Kristof
Toneel
We zijn de klas van juf Karolien. Wij zijn 24 maart de hele dag weg geweest. Eerst met de
klas van meester Noël naar het toneel. Maar we waren te vroeg en zijn nog gaan wandelen
en snoep gaan kopen op de markt. Iedereen voor 2 euro. Daarna naar het toneel. Het was
leuk. De klas van meester Noël is daarna naar school gegaan. Wij zijn lekkere frietjes gaan
eten. En we zijn ook proefjes gaan doen in Tienen. Het was leuk om dingen die je nog niet
kan te maken.
Jasmien en Cynthia, klas juf Karolien
Theehuisje
We hebben placematjes gemaakt. Er staat een theepot op. We hebben tekeningen gemaakt
voor de uitnodiging en als versiering. We hebben kaders gemaakt met gips en servetten.
Een andere klas heeft tassen gemaakt met paaseitjes. We moeten nog cake bakken en
goed oefenen voor het theehuisje.
Jason, klas juf Anne

theehuisje

We hebben op het bord een puzzel gemaakt. In elk vakje staat
iets over het theehuisje. We hebben ook servetten geplooid. Op
de computer hebben we de prijslijsten gemaakt. We hebben
bloempotjes gemaakt en we gaan daar paasbloemen in doen. We
hebben gerepeteerd voor het theehuislied en Stienus gaat
drummen. We hebben ook cake en koekjes gebakken. De taart
wordt gekocht. Ik moet taart snijden met Diederick.
Lucas, klas meester Steven

Wij, type 1,zijn bezig met het voorbereiden van het theehuisje. Vanessa en ik hebben in
het groepje van juf Rietje bloempotjes moeten verven in het groen. Dan hebben we
placemats gemaakt met onze eigen klas. We hebben vandaag de bonnetjes in de
enveloppen gedaan en dan hebben Vanessa en ik ze via het alfabet geordend.
Shauni, klas juf Petra

Alle leerlingen,
leerkrachten en
directie wensen jullie
een vrolijk Pasen!

