februari 2011
Een groet en een handdruk,
een lieve lach en een kleine zoen.
Het is me weer gelukt
dit even te kunnen doen.
Even dit moment te kunnen delen
met jou mijn lieve vriend.
Daar wil ik veel voor geven
omdat ik jou geweldig vind.
Echte vriendschap.
Spatje

Krokusvakantie
Het is krokusvakantie van zaterdag 5 maart tot en met zondag 13 maart.
We willen iedereen een deugddoende vakantie wensen!
Hoe kunnen we ons kind helpen bij het lezen?
Aanvankelijk lezen: leeshulp: zingend lezen
Zeg tegen je kind dat moeilijke woorden zoveel mogelijk al zingend moeten
gelezen worden.
Dat wil zeggen dat je kind de eerste letter leest, die klank aanhoudt en de andere
klanken er met een verlengde klank achteraan zegt (bij strand is dat: ssstttttrrrannnnnd).
Je kind mag het woord dan niet nog één keer “gewoon” herhalen, want het woord staat er maar één
keer en mag maar één keer gelezen worden. Je kan wel vragen om een hele woordenrij of de tekst
in zijn geheel nog eens te lezen.

Voortgezet lezen: leeshulp: ritmisch lezen
Je leest samen met je kind mee en je tikt de lettergrepen mee met een potlood (per lettergreep Æ 1
tik met je potlood). Kom je aan een leesteken in de tekst, dan geef je voor dat leesteken ook 1 tik
(tijdens deze tik is het even stil). Bij een punt geef je 2 tikken en zeg je “1,2”. Als je kind niet kan
volgen, lees jij toch verder. Je kind moet proberen terug in te pikken. (Eventueel toon je even met
je vinger waar je aan het lezen bent.) Je kind wordt dan “meegesleept” door jouw tempo en krijgt
daardoor niet de kans om steeds te blijven aarzelen.
Dit klinkt wel eentonig dus daarna laat je de tekst achteraf nogmaals lezen, maar nu met een mooie
intonatie.

MOS
Op woensdag 16 februari was het dikke-truiendag. Ook onze school zette de
verwarming een graadje minder. Heel de school werkte in februari rond het thema
energie “In vuur en vlam”. Zo werkten de klassen van juf Karolien en meester
Kristof rond zonne-energie. Juf Kristien werkte rond windenergie. De leerlingen van
de klassen van juf Elly, juf Rietje en meester Kristof hebben op het domein takken
verzameld voor de takkenwal.
Het MOS-team
Tijd voor een lekker en gezond ontbijt!!
De klassen van juf Sara,juf Ria,juf Martien/Carole en meester Kristof zorgden
op vrijdag 28 januari voor een heerlijk ontbijt…
Wij hebben in de klas een boodschappenlijstje opgesteld met hulp van de
voedingsdriehoek. Zo wisten we precies wat we nodig hadden voor een
gezond en stevig ontbijt! Op donderdag gingen we naar de Colruyt in Tienen.
We wandelden langs de rekken van de warme dranken,de melk,de waters en
fruitsappen,de beenhouwerij en de versmarkt voor de groenten en het fruit.
We hadden toch wel een moeilijke opdracht,want we moesten er toch voor
zorgen dat er voor iedereen genoeg te eten zou zijn! In de les technologie
maakten we lekkere fruitsla met het juiste keukengerief.
Anneleen en Risson, Klas juf Ria
We leerden de verschillende groepen van de actieve voedingsdriehoek met
hun verschillende kleuren. Zo weten we toch al heel wat meer over gezonde
voeding. De computer heeft ons ook vooruit geholpen met het opzoeken van
informatie rond groenten en fruit. De mama’s en papa’s hebben ons interview
goed doorstaan, ze leerden door onze vragen of ze gezond leven. Of dat ze er
misschien wat meer moeite voor moeten doen. Wij moesten ook zelf nog een
aantal place - mats versieren. Hierop tekenden we zelf de voedingsdriehoek,
deze kleurden we ook in. De meester plastificeerde de place – mat, zo
hebben we er 1 voor thuis. Het plooien van onze servetten lukte niet altijd
even goed, maar we hebben ons uiterste best gedaan!!!
Silvain, Mathias en Robin, klas meester Kristof
We leerden in de klas hoe je ’s morgens lekker en gezond kan eten. Hiervoor
knipten we allerlei voedingswaren uit reclamefolders en stelden we enkele
gezonde ontbijten samen. Zo maakten we een boekje met als titel “ lekker
en gezond ontbijten”.
Een ontbijt mag best ook gezellig zijn. Daarom hebben we gezorgd voor wat
bloemen op de tafels.
Geniet ervan.
Chelsea, Caitlin en Shanon, klas juffen Martien en Carole

We hebben in de klas geleerd over gezond.
Zoals in de voedingsdriehoek staat.
We hebben samen een datum gekozen 28/01/2011voor een ontbijt.
Er was veel te eten het was lekker en gezond.
!!smakelijk!!
Chelsy, klas juf Sara
Voor en na
Ik wil mijn haar langer en een beetje voor mijn linker oog. Dat is cool. Mijn haar
mag zwart worden. Niet te kort niet te lang dat het niet in mijn mond komt.
Glenn, klas juffen Petra en Leona

Ons project over de tandarts
Ik vond het zeer leuk van de tandarts op de computer. We
hebben de tanden van de dieren gezien en we hebben
tandarts gespeeld. Dat was leuk. We hebben onze tanden
gepoetst en we hebben een melkgebit gemaakt. En het was
zeer leuk
Valesca (tekst) en Nong (tekening), klas juf Rietje
Naar de beroepenbeurs
Op 8/2/2011 gingen de schoolverlaters naar een beroepenbeurs.
Ik zat samen met Maarten,Steffi,Kathinka in de auto, de papa van
Maarten zat aan het stuur.
Er stonden super veel bussen en auto’s en super veel mensen voor de
Brabanthal.
De Brabanthal was super groot en er was super veel plaats, het was
een grote zaal.
Er waren veel mensen en er hingen ook een soort van gordijnen ,de
zaal stond helemaal vol.
Ik heb schoonheidsspecialist gedaan en ik heb ijsventer gedaan.
Voor schoonheidsspecialist moest ik een plastieken nagel versieren die we achter af ook mee
kregen.
En voor ijsventer moest ik ijs proeven voor het verschil in smaak te merken. Je kon ook glas
graveren maar daar stond een veel te lange rij, jammer voor mij.
Je kon ook snoepjes ontwerpen en je kon bij het wit geel kruis gaan kijken, ze hadden een bus en
poppen.
Er stond veel voor jongens.
Er stond ook een brandweerwagen met een grote ladder. Mijn mama kwam me halen en de
brandweerman zei dat mijn mama ook mee moest komen en ze kwam er bij en daar gingen we
helemaal naar boven, 30 m hoog cool hé.
Het was leuk dat we vrij mochten rond lopen maar we moesten wel lang wachten.
Het was een interessante namiddag op het einde ben ik met mijn mama naar huis gereden.
Carolien, Klas Noël
Speelgoed met batterijen
Dag allemaal!
Er is speelgoed met en zonder batterijen. Waarom brandt het lampje niet ? Dat was de vraag
waarop wij een antwoord gingen zoeken. In de les technologie gingen we aan de slag met batterijen
… . We weten nu hoe we een batterij moeten vervangen en waar ik met een lege batterij naartoe
moet.
Dit vond Frederik uit klas juf Ria ervan :

Frederik, klas juf Ria

Thema sprookjes
“De 3 biggetjes” door mathias Flaba

Mathias, klas juf Elly

Robbie de robot

Robbie de robot is gemaakt door de kindjes uit de speelleerklas. Hij is gemaakt uit oude
apparaten die we uit elkaar gehaald hebben.
We hebben tijdens deze activiteit vele ontdekkingen gedaan van schroeven tot magneten...
Samen hebben we nagedacht over hoe we onze robot er wilden laten uitzien. Al vlug stond er
een schets op het bord en werd de robot tot leven geroepen. Met z'n allen creëerden we
Robbie de robot... Het resultaat is prachtig!
Klas juf Kristien
Project “In vuur en vlam”
We leren over “warmte energie” en zijn samen met de directeur gaan kijken naar de
verwarmingsketel in de kelder en naar de energiecabine in de tuin. Dat was leuk!

Emanuel (tekening), Klas juf Griet
Naar de brandweer
Op 17/02 zijn wij naar de brandweer geweest. Ze hebben ons daar alles
verteld wat er gebeurt bij de brandweer. Wij mochten van de brandweer
van de paal afglijden. Wij mochten op kapotte auto’s sproeien. Wij mochten
met de brandweerwagen meerijden. Wij, de klassen van juf Riaen juf
Martien/Carole vonden het super leuk. Echt waar!
Adwija en Chelsea, klas juffen Martien en Carole

Wij staan in vuur en vlam
Ik sta in vuur en vlam. Dit is mijn droomvrouw.

Weslie, klas juf Dorien
Elfjes
Liefde
Een hart
Speciaal voor jou
Ik denk aan jou
Hart

Rood
De kleur
van je hart
Ik hou van jou
Schat

Liefde
Een zoen
Een schattige knuffel
Ik hou van u
Schatje

Emily

Rabijé

Zita
Klas meester Steven en Juf Leona

Gelukkig zijn
Gelukkig tot in het topje van mijn tenen.
Ik zou graag naar de ruimte gaan
om te gaan wandelen op de maan.
Om te kijken en te vertellen,
om aan iedereen te gaan vertellen wat ik heb
gezien.
En ook om te bellen.
En om aan mijn vrienden te vertellen
dat ik twee maanden wil blijven.
En dan kan ik niet zwijgen.
Dan tel ik tot tien:
Heb je me gezien misschien?

Gelukkig tot in het topje van mijn tenen.
Zwieren aan touwen vind ik fijn.
Dan kan ik een klein aapje zijn.
We zwieren in het rond.
Dan is het wel gezond.
Turnen vind ik super leuk.
Dan lach ik mij een deuk.
We hebben een super juf Katrien.
Heb je haar al eens gezien?
Elke Crijns

Megan Degroot

klas juf Anne
Sportdag
De klassen van juf Karolien, meester Noël, meester Steven, juf Petra/Leona en juf
Anne waren op 24 februari naar het Houtemveld in Tienen op sportdag geweest. En
we deden dansen, turnen, circus, samenspel. Bij het dansen hebben we een dansje
op “Wakka, wakka” van Shakira gemaakt. Het was super leuk!
Vicky en Emiline, juf Karolien

