december 2009
Als je om dingen geeft
en ze goed verzorgt …
Zullen ze gezond,
sterk en gelukkig worden,
En op hun beurt
de wereld een beetje beter maken.
Spatje
Kerstvakantie
Het is Kerstvakantie van zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari.
We willen iedereen een Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar wensen!
Bingo
Op zaterdag 13 maart 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!
De waarheid komt uit een kindermond:
- Ik wist niet dat de duiven zo mooi konden zwemmen als de eendjes.
-

(Chelsea, klas juf Elly)

Juf, ben jij gisteren op bijenschool (bijscholing) geweest?

(Brent, klas juf Ria)

Tips begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid.
U kunt samen met uw kind teksten lezen over onderwerpen die
uw kind interesseren. U kunt het begrip van de tekst bevorderen door vragen te
stellen voor, tijdens en na het lezen. Onderstaande vragen helpen je hierbij.
Volgende nieuwsbrief zal je de vragen vinden die je tijdens het lezen kan stellen Het is voor
begrijpend lezen belangrijk dat je kind naast verhalen, ook regelmatig informatieve teksten leest,
zoals tijdschriften en de krant.
Vóór het lezen:
- Waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de tekeningen
(prenten, foto’s, schema’s, …?
- Wat weet je al van dit onderwerp?
- Wat wil je te weten komen?

MOS
De kinderen van de klas van juf Ria legden na de Allerheiligenvakantie
chrysanten in het nest van Toeka. Deze chrysanten zijn nu vervangen door
mooie kerstversiering. De kinderen van de klas van juffen Martien en Carole
hadden hun handen vol om de boom en het nest te versieren.
Ondertussen zijn we het domein ook aan het verfraaien. Zo werden er al
buxussen verplant, werd het domein opgemeten en zijn er concrete plannen
voor het aanleggen van een tuin.
Om energie te besparen doen we vanaf nu ’s avonds de gordijnen dicht. Zo blijft het binnen lekker
warm. Op vrijdag 12 februari nemen we deel aan de Dikke Truiendag. Deze staat in het teken van
de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering.
Het MOS-team
Oversteken en EHBO
Op school leren we hoe we ons veilig moeten gedragen in het verkeer. Daarom kwam er
op woensdag 18 november een politieagent naar onze school. We oefenden het oversteken
van de straat op een zebrapad, maar ook zonder. 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!
Op maandag 7 december kregen alle leerlingen een les EHBO. Twee vriendelijke
mensen van het Rode Kruis stonden voor ons klaar. Zo leerden we wat te doen bij
het verzorgen van schaafwonden, brandwonden en snijwonden. Alarmeren bij een
ongeval en reanimatie kwamen ook aan bod.

Het verkeersteam

Een houterige herfst
De meesters en de juffen zijn begonnen hun te verkleden in een boom. Onze boom
was een eik. We hebben vruchten gezocht en we hebben de schors overgetekend.
Dan hebben we een filmpje gekeken. We hebben picknicktafels gemaakt. We hebben
eerst een plan gemaakt. Dan waren we bezig op maat te zagen. Dan waren we het
aan het monteren. Je moest dat gewoon plakken. Het lijmpistool is heet. Als je lijm
op uw hand hebt, moet je dat overal open wrijven.
Rhino (tekst) en Dylan (tekening), klas meester Steven
De weg van het hout
Stap 1: Een boom heeft zon, water en C02 nodig om te groeien.
Stap 2: Het bos is de groene long, bomen maken de lucht schoon.
Stap 3: De boswachter zaagt oude bomen om. Hij plant jonge bomen.
Stap 4: De bomen gaan naar een fabriek. Ze worden gezaagd en
geschuurd tot planken.
Stap 5: De planken en het hout gaan naar de meubelmaker. Het
worden stoelen, deuren, tafels, …
Stap 6: Stoelen die we niet gebruiken doen we naar de kringwinkel of
het containerpark. In het fabriek worden er terug nieuwe planken gemaakt.
Suhreta (tekst), Angie (linkse tekening) en Nico L. (rechtse tekening), klas juf Anne
Joppe (linkse tekening) en Weslie (rechtse tekening), klas juf Rietje
Grootoudersfeest
Op dinsdag 24 november was er het grootoudersfeest van de laagste klassen. De grootouders en
hun kleinkinderen staken “de handen uit de mouwen”. Met een mooi kerstboompje als eindresultaat.

Mil (tekening), Klas juf Griet
Opdracht van Sinterklaas

Op dinsdag 1 december moesten we een grote opdracht voor de sint vervullen… We
moesten zelf plasticine maken in de klas. Euhm, hoe moesten we daaraan
beginnen???
Gelukkig wist meester Koen raad. Hij gaf ons een echte doe-koffer uit de technotheek
van onze school! Spannend zeg…
In de klas hebben we de koffer leeg gemaakt. Er zat bloem, zout, bekertjes, flesjes
met kleurstof, een flesje olie, een oude pan, … in. En niet te vergeten… een potje met
toverpoeder! Wat moesten we daar allemaal mee?
Samen met de juf hebben we het stappenplan gelezen en uitgevoerd. We moesten wegen, meten en
vooral heel voorzichtig zijn met de flesjes kleurstof … Alles in de pan, de pan op het vuur en dan
roeren maar! Eerst was onze plasticine roze, na een beetje hocus pocus met de flesjes kleurstof
werd hij paars. Na de speeltijd was de plasticine afgekoeld en konden wij er mee spelen.
Het was een fijne namiddag!
Klas juf Elly
Hij komt, Hij komt … Sinterklaas!
Nadat de kinderen de ganse voormiddag in verschillende workshops hadden
gewerkt, was het grote moment daar. Sinterklaas kwam ons samen met 2 van zijn
Pieten persoonlijk een bezoekje brengen. Hij ontving 2 of 3 klassen tegelijkertijd in
de studio.
Allereerst bewonderde hij de werkjes die de leerlingen tijdens workshops hadden
gemaakt.
Elke klas kreeg een persoonlijk woordje wat de Sint in zijn groot Sintenboek had
genoteerd. De juf of meester kreeg een mooi cadeau voor in de klas en daarna
mocht elk kind apart bij Sinterklaas komen om een gevuld zakje in ontvangst te
nemen. Een persoonlijk lief woordje mocht zeker niet ontbreken. De Pieten hadden ook veel werk
om hun baas te helpen. De kinderen vonden het leuke Pieten.
Sommige klassen zegden een versje op, anderen zongen een liedje en 2 juffen begeleidden hun klas
zelfs met gitaar.
Vele kinderen gaven aan de sint een mooie tekening en van enkele kinderen kreeg hij zelfs een
eigen gebakken stukje speculaas.
Na een fijne, maar vermoeiende dag was het ogenblik aangebroken om naar de busrij te gaan. De
Sint en de Pieten vertrokken ook, want zij hadden nog heel wat werk te verzetten.
Iedereen was blij, jammer dat de tijd zo snel voorbij ging!
Klas juf Martien
De kinderen waren nadien nog dolenthousiast:
- Zwarte Piet heeft de staf laten vallen. (Sebadin)
- We kregen een autobaan. ( Matthias)
- En eten voor ons keukentje, een spel van Bob de bouwer en stiften.
(Kimberly)
- Zwarte Piet vertelde dat hij zwart is geworden omdat hij altijd door de
schoorsteen naar binnen komt. (Matthias)
- De zwarte pieten waren grappig. (Sebadin)
- Zwarte Piet heeft Kimberly een kusje gegeven. (Chaya)
- Ze gooiden koekjes door het raam. ( Kimberly)
Klas juf Miek
Een superleuke dag!
Op donderdag 3 december was het een superleuke dag! In de voormiddag deden we
allerlei activiteiten rond Sinterklaas. Die goede man kwam dan ook nog op bezoek in onze
school samen met 2 gekke pieten! In de namiddag werkten we samen met een klas uit de
lagere school rond technologie. We gingen op zoek naar elektrische toestellen en we
ontdekten de werking ervan. Daarna gingen we zelf aan de slag : we deden de lamp
branden,het zoemertje zoemen en het motortje draaien. De juiste draadjes op de juiste
plaats en het was dik in orde!
Klas juf Ria

Leren breien
De juf dacht om eens te breien . De ouders mochten komen helpen. Maar
de juf kon het zelf niet, maar leerde het. En de kinderen leerden het
uiteindelijk ook. We dachten dat we het nooit klaar gingen krijgen.
Maar we zitten al ver. En iedereen kan het nu ook door de ouders. Wij
weten dat iedereen het leuk vond!!!
Lisa R, Fee en Maarten, klas juf Karolien
Kubussen
De meester heeft op een blikje gestaan en heeft zijn evenwicht moeten zoeken. Het was
een leeg blikje. Hij heeft ook over een profiel gesproken. Er is een L profiel, U, I, dat zijn
ze ongeveer. We moesten eerst ons materiaal klaarleggen. We verstevigden de kubus
met karton, dan is het steviger. Sommige kinderen hadden een grote kubus en sommige
een kleiner. En ik vond het super tof.
Stijn Ballinckx, klas meester Kristof
Eigen kerstkaart maken
Alle klassen hebben tijdens hun uurtje crea samen met meester Michel, meester
Gert of juf Dorien hun eigen kerstkaart gemaakt. We mochten zelf een tekening
maken en deze kleuren en de jongste kinderen mochten een prent inkleuren. Hierna
werden ze allen naar een fabriek gestuurd, waar ze van onze tekeningen prachtige
kerstkaarten maakten. Nu is het aan ons om deze kaarten te verkopen en de centjes
die we daarmee verdienen gaan naar onze school.
Megan (tekening), Klas juf Sara
Dorp Op School
De klas van meester Noël en de klas van juf Petra en Leona werkten
regelmatig aan hun maquette: een heus park voorzien van allerhande
technologische snufjes.
Verslag door Catharine en Brenda:
We hebben dinsdag een stukje van de fontein afgewerkt. Catharine, Brenda, Lisa en Ferre hebben
aan de hekjes gewerkt.
We gebruikten kurken om een wegje te maken. We hebben de kurken vastgemaakt met sterke lijm.
En Catharine en Brenda hebben zich verbrand met een lijmpistool.
Sportdag
De klas van juf Petra en Leona mochten een echte sportdag begeleiden voor de jongere leerlingen
van onze school.
Verslag door Lucas en Joyce:
We hebben allerlei activiteiten gedaan. Wij waren meester of Juf voor 1 keer. De kinderen waren
braaf en deden heel goed hun best.
En wij ook. Ze moesten sportopdrachten doen. Ik vond het heel leuk en een beetje vermoeiend.

