december 2010
Dit kerstpadje wenst jullie het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn.
Spatje
Kerstvakantie
Vrijdag 24 december is het een halve dag school.
Het is Kerstvakantie van zaterdag 25 december tot en met zondag 9 januari.
We willen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar wensen!
Bingo
Op zaterdag 5 februari is het bingo-avond.
Zoals ieder jaar is dit een leuk en spannend avondje uit.
Je kan in de sporthal terecht vanaf 15.30 (half 4).
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, oui,…) 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 dan 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 terwijl je kind leest. Laat je kind
meermaals dezelfde tekst lezen en vergelijk de tijd.
MOS
Verschillende klassen hebben in onze tuin gewerkt. De klas van juf Dorien heeft
ajuinen en wortels geoogst. De klas van meester Steven en juf Leona heeft het
witloof geoogst. Samen hebben ze hier een overheerlijk herfstsoepje van
gemaakt.
De klas van meester Kristof heeft voederplankjes gemaakt.
Op 3 december kwamen enkele mensen van het bestuur van de provincie Vlaams
Brabant, de schepen van milieu van de gemeente Hoegaarden en andere
geïnteresseerden kijken wat we al gerealiseerd hebben in onze school. We kregen een map over
biodiversiteit. Er verscheen zelfs een foto van ons in een krant.
Om energie te besparen doen we vanaf nu ’s avonds de gordijnen dicht. Zo blijft het binnen lekker
warm. Op woensdag 16 februari is het Dikke Truiendag. Deze staat in het teken van de opwarming
van de aarde en de klimaatsverandering.
Het MOS-team

Suikertweedaagse
Ik vond de suikertweedaagse leuk omdat we naar het suikerfabriek geweest zijn. Ik
heb geleerd hoe de bieten gewassen worden.
Ik vond de suikertweedaagse leuk omdat ik limonade gemaakt heb.
Ik vond de suikertweedaagse leuk omdat wij lekkere karamelpudding gemaakt
hebben.
Melina, Jessica en Rabijé, Klas meester Steven en juf Leona
Wapenstilstand
Rond Wapenstilstand kwam de papa van Ferre praten over de twee
wereldoorlogen in de klas van juf Petra en Juf Leona.
Sonia schreef hem een mooie brief:
Dag Jo,
Ik vond het wel interessant over de oorlog.
Je hebt dat goed in onze klas verteld.
Dank u wel dat je in onze klas hebt gestaan.
Ik heb bijgeleerd over Hitler, wat hij allemaal heeft gedaan vroeger.
En over de atoombom. Dat als er zo een bom in Hoegaarden valt, heel Tienen weg zou zijn en alle
mensen. Normaal zouden ze mensen niet mogen doodschieten. Ik vind het erg dat ze de mensen
doodschieten.
Dank u wel, papa van Ferre.
Groeten Sonia.

Sonia, klas juffen Petra / Leona

Liedjes
Elke dag bij de klas van juf Karolien spelen we twee liedjes. Het vliegerlied en het
goeie morgenlied. We kennen het bijna van buiten. Het is heel leuk om naar
school te gaan en om die liedjes terug te horen. Je wordt die liedjes nooit beu. Het
is super leuk om daarnaar te luisteren, want we hebben er ook een soort dansje
bij.
Als we “s morgens binnen komen, start de juf de liedjes. Als ze allebei gedaan
zijn, moet onze boekentas uitgepakt zijn.
Als je met slecht humeur naar school komt en je hoort die grappige liedjes, dan word je vanzelf
weer vrolijk.
Dus dat is leuk!!!
Emiline, klas juf Karolien
Communicatie …
Wij leerden in onze klas over de telefoon. De delen en de werking van de telefoon, de telefoon
vroeger en nu. We zochten onze nummer op in de telefoongids. We oefenden telefoongesprekken …
dat was niet zo gemakkelijk. Juf Lut legde ons de fax uit en bij meester Gert maakten we een
blikjestelefoon. We schreven zelf ons tekstje voor het antwoordapparaat.
Hallo lieve vrienden
Ik ben er even niet
Bel me maar terug
Of ik bel je maandag tussen 8 en10 uur.
Doedeloe!!
Biep biep biep …
Elke
Elke

Hallo,hallo,hallo, ik ben er even niet.
Anneleen is er niet … hollie dollie!
Bel terug of spreek na de biep…
Hallo lieve mensen
Ik ben er effe niet
Spreek je boodschap in het
antwoordapparaat van dokter Wim
Biep biep…
Risson
Klas juf Ria

KIK ( kranten in de klas )
Wij hebben in de klas over de kranten geleerd.
De gazet van Antwerpen, Het belang van Limburg, De morgen, De standaard, de
tijd, Het nieuwsblad, het laatste nieuws kwamen elke dag aan in de klas.
Er stonden heel wat artikels in de kranten, ook over die meneer die gepest werd.
En we hebben een boekje gekregen en er stond een spelletjes bij zoals het ganzenbordspel,
woordzoeker, wie of wat ben ik en er stonden een paar strips stukjes in.
We mochten elke dag lezen in de krant, we vonden het heeeeeeeeeeel leuk!
Morgane Favaits en Charisha Van Aerschot, klas meester Kristof
Krant
HALLO!!! Wij zijn de klas van juf Sara.
We hebben onlangs over de krant geleerd. we leerden verschillen tussen
kranten, de voorpagina, rubrieken, de kinderkrant, een titel, de groei van een
krant. We kregen elke dag 6 verschillende kranten: nieuwsblad, gazet van
Antwerpen, de standaard, de tijd, de morgen, laatste nieuws, belang van
Limburg. We hebben er veel van geleerd dus mochten we zelf een krant
proberen te maken. Deze is binnenkort klaar.
Bo en Doran, klas juf Sara
Î De krant van de klas van juf Sara kan je lezen op onze website: www.slomariadal.be!
De gsm
Hoe ziet hij eruit?
Een gsm heeft een scherm en ook toetsen.
Ze hebben ook een mooie beltoon.
Ze hebben een microfoon en een luidspreker.
Wat kan ik er mee doen?
Ik kan spelletjes spelen met een gsm en ook bellen en berichtjes sturen.
Sommige gsm’s kunnen ook op internet.
Waarom is een GSM een belangrijk communicatiemiddel?
Met een gsm kun je met iemand anders spreken die aan de andere kant van de wereld is.
Je kan veel meer met een gsm doen, ik geef je een voorbeeld: Je kan hem gemakkelijk meenemen.
De gsm volgens Wikipedia.
In 1990 waren er de eerste gsm’s.
Het Europese noodnummer is 112. Ik kom dan terecht bij de lokale hulpdienst.

Gijs, klas juf Anne

Op zoek naar de chips
Op vrijdag 19 november zijn we met onze klas naar IMEC geweest.
Ik ben met een paar andere kinderen met mijn papa naar IMEC gereden. Bij
aankomst aan IMEC stond meester Koen ons op te wachten. Eerst kregen we
een badge om binnen te mogen. Dan zijn we naar de workshop met meester
Koen gegaan, daar heeft meester Koen ons dingen bijgeleerd over de micro en
de nano chips. De chips worden bijvoorbeeld gebruikt in gsm’s. Daarna
hebben we leuke oefeningen met lichtjes en alarmen gedaan.
Na de workshop zijn we naar de cleanroom geweest, eerst moesten we door
een glazen tunnel gaan, in de tunnel zagen we 2 grote watertonnen, toen
heeft meester Koen gezegd dat het water werd gebruikt door de brandweer voor oefeningen of bij
een echte brand. In de tunnel hebben we ook een filter gezien die de cleanroom zuiver maakt.
Daarna zijn we door het gebouw gestapt met nog een beetje uitleg van meester Koen tot aan de
cleanroom. Toen we aan de cleanroom waren moesten we blauwe zakjes rond onze schoenen doen,
die blauwe zakjes waren om geen stof of vuil mee in de cleanroom te nemen. We zijn niet echt in de
cleanroom geweest, maar wel in de gang maar je kon hier de cleanroom wel heel goed zien. Daar
heeft meester Koen ons uitleg gegeven over de cleanroom. Daar heeft hij gezegd dat de cleanroom
op betonnen palen staat, zelfs als er een aardbeving is zal je dit niet merken in de cleanroom, en hij
gaf nog uitleg over andere dingen in de cleanroom.
Daarna zijn we terug naar het lokaal gegaan om onze boterhammen op te eten. Daarna hebben we
onze spullen opgeruimd en zijn we met de auto terug naar school gegaan.
Wouter Cornelis, klas meester Noël

Ons schoentje staat klaar!
Wij zetten onze schoen klaar voor de Sint … Maar wel een hele speciale schoen!!
Probeer het ook maar eens! Stap voor stap….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vouw 16 vierkantjes
Knip de gestreepte vakjes volledig weg.
Kijk nu naar de “A” vakjes en knip ze eruit
Knip op de zwarte lijn tussen “ B”
Plak B op B op B
Vouw vierkantjes A naar binnen.
Plak de puntjes met een x op elkaar.
Nu nog de vetes en …..klaar
Wachten op de Sint!

Klas juf Rietje

Hij komt, hij komt … Sinterklaas
Op 2 december kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Piet.
Het was wel bang afwachten of ze konden komen.. Het weer was zo guur en koud. De pieten waren
al een paar keer bijna van het dak gevallen en ‘Slecht Weer Vandaag’ was zo moe dat hij moest
uitrusten bij een boer in Hoegaarden.
De jongste kinderen verwelkomden de sint in de Studio van de juffen en meesters.
Wat wist de sint toch weer veel over al die kinderen te vertellen! Sommige klasjes
zegden een versje op en anderen zongen een liedje. Sinterklaas genoot van al die
lachende gezichtjes. Zwarte Piet deed al eens gek tot groot jolijt van de kinderen.
De grotere kinderen lieten de Sint een bezoekje in hun klas brengen. Sinterklaas
genoot van de sfeer in elke klas. Sommigen speelden zelfs een toneeltje voor hem
en … hij mocht proeven van de zelfgebakken speculaas.
Sint verklapte de kinderen dat hijzelf eigenlijk ook een ‘snoeper’ is.
Sinterklaas gaf elk kind een pakje met gezonde snoep en er was voor elke klas een
tof cadeau waarvan iedereen kon genieten.
Vermits Sint en Piet nog naar andere kinderen in andere scholen moesten gaan, vertrokken ze tegen
de middag.
Iedereen vond het een toffe voormiddag en in de namiddag werd er in elke klas nog nagespeeld.
Klas juffen Martien / Carole
Sinterklaas

Hallo Sint,
De koe krijgt van zwarte piet de roe!
Sinterklaas die eet speculaas.
En je piet loopt op het dak met een zak!
Het paard heeft een mooie baard.
Maar de haan die eet de maan.
De Sint eet een noot op de stoomboot.
Dag sinterklaas.
Klas juf Kristien

Kerstmis
In onze klas staat een kleine spar,
de juf bracht hem met een kar.
Soms branden de lichtjes,
dat tovert een lach op onze gezichtjes.
We maken onze kerstboom mooi,
met kerstballen, slingers en in de stal wat hooi.
Er ligt ook een kindje in die stal,
hij heet Jezus, wist je dat al?
Zijn mama en papa staan erbij,
ze zijn toch zo blij!
Misschien krijgen we pakjes van de kerstman
en daar genieten we van!
Vrolijk kerstfeest!
Klas juf Elly
Braille
Tijdens het thema communicatie leerden we over braille. De letters van het alfabet zijn puntjes.
Door deze puntjes te voelen, kunnen blinde mensen ook lezen. Kan jij de volgende boodschap
ontcijferen?
Dit is het braille-alfabet:

_____________________________________________________
Abetare, klas juf Dorien

