december 2008
In de kerstperiode begin ik te dromen
over de tijd die nog gaat komen …
Cadeautjes en een feest
en hoe goed je je nieuwjaarsbrief leest.
Met Kerstmis heb ik ook vele wensen.
Ook véél geluk en vriendschap in 2009 voor alle mensen!
Spatje
Bingo-avond!
Op zaterdag 7 februari is het bingo-avond. Zoals ieder jaar is dit een leuk en
spannend avondje uit. Je kan in de sporthal terecht vanaf 19u00. Noteer de
datum alvast in je agenda! En je weet: iedereen heeft prijs!

Hoe kunnen wij ons kind helpen bij het lezen?
Hier zijn we weer met een tip. Deze keer geven we jullie een tip voor
zowel de beginnende als de gevorderde lezers. Succes ermee.
Beginnende lezers: tekst inkleuren
Neem een kopie van een tekst of van een pagina uit een leesboek. Laat
je kind met een tekstmarker zelf de eerste letter of tweeklank (vb. ei, oe,
ui,…) van ieder woord kleuren. Daarna moet je kind steeds die eerste
letters zeggen in een vlot tempo. Daarna mag het de hele tekst lezen. Je kunt ook alleen
de kleine woorden laten kleuren. Je laat deze woorden lezen en daarna
moet je kind de hele tekst lezen.
Gevorderde lezers: sneller lezen
Laat je kind een bladzijde lezen. Zeg iedere keer wanneer het te lang
wacht, het volgende woord voor. Zo blijft de vaart erin. Laat je kind
daarna de hele bladzijde nog eens lezen, maar nu zonder dat je de
woorden voorzegt.
Spoor je kind aan om in een vlot tempo te lezen. Neem eens de tijd op
terwijl je kind leest. Laat je kind meermaals dezelfde tekst lezen en
vergelijk de tijd.
Wist je dat:
- juf Veroniek op 21 november bevallen is van een flinke zoon Guus.
- er een mooie kerstviering was op woensdag 17 december. De leerlingen van meester
Noël speelden het kerstverhaal op een hedendaagse manier.
- de type 8-klassen op 18 december naar het speelgoedmuseum zijn gegaan.
- de type 1-klassen een heus kerstfeest vierden met aangepaste menukaart.
- we op vrijdag 19 december een wandeltocht deden ten voordele van Rabije en
Suada.
- de foto’s van alle activiteiten op ons foto-album staan (www.blomariadal.be)

MOS: OPROEP … OPROEP … OPROEP …
“Wanneer gaan we nog eens groenten kweken? Welke vogel is dat daar?” …
Om onze leerlingen uit te dagen om veel te leren over de natuur willen we een deel van
ons schooldomein heraanleggen. We denken aan de aanleg van een biologische
groentetuin, vogels lokken via verschillende nestkasten, struiken
planten voor vlinders en insecten , …
Wie wil ons met de eerste fase helpen: ideeën uitwerken, advies geven,
een plan uittekenen, …? Laat het weten aan de leerkracht van je kind of
aan het secretariaat. We rekenen op jullie hulp in het belang van jullie
kind en de natuur. (indien we een degelijk plan hebben, krijgen we
subsidies van de provincie Vlaams-Brabant)
Het MOS-team
Oproep aan de ouders!
Onze kinderen zijn vaak echte kunstenaars. Zij maken heel knappe
werkjes die ze natuurlijk graag mee naar huis nemen. Om ook anderen
hiervan laten te genieten willen we op het einde van het schooljaar een
kunstgalerij opzetten. Daarom deze oproep: Gelieve de werkjes die uw kind mee naar
huis brengt ook mee terug naar de school te geven. Wij verzamelen ze dan zodat
de werkjes kunnen tentoongesteld worden. Na de opendeurdag krijgt iedere
kunstenaar zijn werken mee naar huis. Hartelijk dank!
De crea-meesters
Naar de schaatsbaan
Woensdag 5 november zijn we naar de schaatsbaan gegaan. De
schaatsbaan was in Haasrode. De bussen hebben ons gebracht. We hebben
veel dingen gedaan zoals spelletjes spelen. We hebben hockey, kwartet,
hindernissenparcours, ... gedaan. We moesten altijd doorschuiven. Dan
mochten we vrij spelen. De bus heeft ons terug naar de school gebracht.
We zijn veilig terug thuis aangekomen.
Stienus, klas meester Steven
Grootoudersfeest
Op 18 november waren de leerlingen van juf Silvie, juf Griet en juf Moniek dolblij dat ze
hun grootouders mochten vieren. Het feest werd goed voorbereid. De kinderen knutselden
een cadeautje. Met hulp van meester Gert en juf Lien werden er liedjes, versjes, dansjes
en circusnummertjes ingeoefend. Op de grote dag werden de oma’s
en opa’s door de kinderen met veel enthousiasme onthaald in de
klas. Daarna ging het feest verder in de grote refter. De trotse
grootouders genoten van het optreden van hun kleinkinderen. De
kinderen waren fier en deden goed hun best. Er was die namiddag
heel wat rijkdom aanwezig in de school: de grootouders “schatten
van mensen” samen met hun kleinkinderen “schatten van kinderen”.
Klassen juf Silvie, juf Griet en juf Moniek
Chelsea, klas juf Moniek
Oversteken
Op school leren we hoe we ons veilig moeten gedragen in het verkeer. Daarom
kwam er op woensdag 19 november 2008 een politieagent naar onze school. We
oefenden het oversteken van de straat op een zebrapad en zonder zebrapad.
Het oversteken van een kruispunt was ook aan de orde. Het stapgedrag op de
stoep werd besproken en de betekenis van de gebaren van de politie werden
geoefend. En tot slot …. wees steeds hoffelijk in het verkeer !!
Het verkeersteam

Sinterklaas
Op 4 december was het eindelijk zo ver! De goede kindervriend met zijn knechten zou op
bezoek komen. De kinderen moesten het vervoersmiddel proberen te
achterhalen en ... ze ontdekten dat het een luchtballon zou zijn! Maar wat had
de Sint pech! Hij landde per ongeluk in een hooimijt van de boer. We hadden
geluk dat die lieve boer de Sint met zijn 2 pieten op tijd naar onze school
bracht. Iedereen was blij; er werd gezongen, gedanst en elk kind mocht om
beurt bij Sinterklaas komen om een pakje in ontvangst te nemen. Voor elke
klas was er nog een mooi cadeau. Nadien werd er in de klas nog verder
gefeest.
Werkgroep kleine festiviteiten
Spelen
Alleen spelen kan wel eens fijn zijn. Maar SAMENSPELEN met leeftijdsgenootjes is leuker.
Dit konden de kinderen van juf Ria, juf Sara en juf Martien/Carole ondervinden tijdens een
spelnamiddag. De kinderen van meester Kristof gaven een zeer deskundige uitleg over de
spelregels en daarna kon het spelen beginnen. Via een doorschuifsysteem
maakten de kinderen kennis met gezelschapsspelen van nu, maar ook
met allerlei spelen van heel lang geleden die nog steeds superleuk zijn.
Vanaf dat moment zou het wel eens kunnen dat op de verlanglijstjes
spelen als "troumadam, sjoelbak, tonspel, ..." staan.
Op deze manier zijn we alvast voorbereid op onze schooluitstap naar het
speelgoedmuseum in Mechelen op 18 december.
klas Juffen Martien / Carole
Jan kwam op bezoek!
Ik ga jullie vertellen over het leuke bezoekje van Jan de Kinder! Eerst heeft hij een
tekening gemaakt op het bord zodat wij dat moesten raden wat die tekening was. De
tekening had te maken met één van zijn boeken waarvan hij de tekeningen van het boek
zelf had gemaakt. Daarna heeft hij getoond dat je een echt verhaal
vertelt met veel intonatie enzo. Wat later heeft hij een mapje
boven gehaald waar hij al zijn tekeningen in stopt om dan te laten
zien aan de uitgeverij. Als de man of de vrouw die tekeningen
goedkeurt, dan gaan ze er een boek mee maken. Dit was het hele
bezoekje van Jan de Kinder! Het bezoekje was zeer leuk en jullie
moeten zeker eens één van zijn boeken zien!!!
Shauni, klas juffen Petra & Leona
Spelen met de grootouders
Ons thema ging over spelen. Eerst moesten we allemaal spelletjes meebrengen naar school
. Daarna maakten we kaarten waar de grootouders konden kiezen wat ze deden. Je kon er
van alles doen: auto’s op afstandsbediening en met de gameboy spelen enzovoort. Eerst
oefenden we met andere kinderen. We moesten in de klas eten. Voor we aten, moesten we
de drank rondbrengen. Als we klaar waren met eten, moesten we de zaal klaarmaken voor
de grootouders. We kregen allemaal een taak. Een ? was als de grootouders iets niet
wisten. Dan konden ze het vragen aan degene met een ?. Toen de grootouders er waren,
verwelkomden we ze en legden we alles uit. Nadat we hadden gespeeld met de
grootouders, gingen we vragen stellen met wat ze vroeger speelden. Meestal met
springtouw, poppen of houten soldaatjes. We hebben ook aan onze klas een bezoek
gebracht. Daarna dronken we een kop koffie en aten we wat cake. We zongen ook nog een
liedje over “spelen”. Toen het gedaan was ruimden we op. Ik was heel moe van het
uitleggen hoe de games werkten.
Angelo, klas meester Noël

