Februari 2013
Pesten is stom
Pesten is klein
Je hoeft niet te pesten om cool te zijn
‘k Zeg je nu waar het op staat:
Samen is veel leuker dan alleen.
Hier is er een plaats voor iedereen.
Samen zijn we chill, een klein verschil dat maakt niets uit!
Want wij sluiten niemand uit!
Doe de move tegen pesten!
Spatje
Bingo
Op zaterdag 9 maart 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!

Technisch lezen
Woorden op kaartjes oefenen:
Zet de moeilijke woorden op kaartjes en laat je kind met de
vingers over de letters van dat moeilijke woord heengaan en
de letters aan elkaar uitspreken.
Bijvoorbeeld bij moeite met het woord “zorgvuldig”.
Je kind mag eigenlijk niet zorg/vul/dig zeggen maar wel zorggggvulllldig.
Je kind houdt de laatste klank van iedere lettergreep aan en kijkt dan naar de volgende lettergreep.
Zo wordt het woord “zingend gelezen”. Niet in losse lettergrepen, maar in aan elkaar gezongen
klanken.
Daarna kan je spelletjes doen met deze kaarten: vb hoeveel kan je er juist lezen in 3 minuten,
om beurt een kaart lezen, een kaart laten trekken en dan lezen, 2 stapeltjes maken: de juist
gelezen woorden / de fout gelezen woorden, …
MOS
Om energie te besparen doen we vanaf nu ’s avonds de gordijnen
dicht. Zo blijft het binnen lekker warm. Op woensdag 20 februari
was het Dikke Truiendag. Deze staat in het teken van de
opwarming van de aarde en de klimaatsverandering. De klas van
juf Karolien is in elke klas gaan uitleg geven waarom we meedoen
aan de Dikke Truiendag. Ze doen in de klas een project rond
duurzame ontwikkeling. Ze kijken ook elke week of in de klassen
het licht uit is, de ramen gesloten zijn, de gordijnen dicht zijn, …
Het MOS-team

Tijd voor een lekker en gezond ontbijt!: vrijdag 1 februari 2013
Wij hebben geleerd op school dat een goed ontbijt ervoor zorgt dat we energie hebben
om de dag goed te beginnen! Het geeft je kracht!
Het ontbijt is een heel belangrijke maaltijd. We leerden hoe je lekker en gezond kan
eten. Een ontbijt kan best gezellig zijn. Daarom hebben we samen gezorgd voor de
bloemstukjes op de tafels. We leerden over de voedingsdriehoek. We hebben daarover
een gedichtje voordragen.
Klas juf Carole & juf Leona
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! We gingen 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!
Klas juf Ria
Wij hebben met onze klas de servetten geplooid aan de hand van een
stappenplan. Stap voor stap hebben we moeten plooien tot we uiteindelijk
een mooi resultaat hadden.
Het was niet altijd even gemakkelijk, sommigen hebben dan ook heel
hard gezucht.
Maar uiteindelijk is het ons dan toch gelukt!
Klas juf Susie
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. Wij waren
verantwoordelijk voor het klaarzetten van de refter en het dekken van de
tafels. We probeerden ervoor te zorgen dat er voldoende plaats was voor
iedereen. We maakten eerst een plan.

Klas meester Kristof
Onze klassen moesten de placematjes maken.
De dingen die we moesten doen waren: meten, knippen en weven. Het was niet
altijd even gemakkelijk, want we moesten 75 matjes weven. Door samen te werken
verliep het toch vlot en werden onze matjes heel mooi. Ook leerden we de groepen
van de voedingsdriehoek en allerlei weetjes over ons lichaam.
Klas juf Sandra & klas juf Karolien

Wafels bakken
Gisteren hebben we met de hele klas wafels gebakken. In een wafelijzer hebben we met deeg wafels
gemaakt. Sommige waren goed, anderen waren slecht. De gebakken wafels legden we op een
rooster. Het rook heerlijk in de klas. Iedereen mocht proeven. Ik zou dit graag nog eens willen doen.
Smakelijk!
Emile, klas juf Anne
1. Vandaag hebben we wafels gemaakt. We zijn begonnen met het
deeg.
2. Daarna hebben wij het laten rusten op de tafel.
3. Dan hebben we moeten bakken.
4. Als die klaar waren, hebben we die op een rooster gezet.
5. Van de mislukte stukken hebben we gegeten.
6. Dan was er een wafelijzer kapot.
7. Niet goed, want dan moesten we het met 1 doen in plaats van 2.
8. Tot de juf eraan dacht dat er nog één op zolder lag, dus van één terug naar 2.
Laurens, klas juf Anne

Kippen verzorgen
De week voor de krokusvakantie mochten wij voor de kippen zorgen van de school. Fantastisch
vonden we dat!
- De kippen legden eieren voor ons (Lennert)
- We mochten de kippen eten geven, dat was
leuk (Jordy)
- We moesten het vuile stro uit het kippenhok
halen, en er weer proper inleggen (Tibeau)
- Ik vond het leuk om het kippenhok proper te
maken (Laetitia)
- We moesten de kippen proper water geven
(Louna)
- Het lijkt dat de kippen springen als we eten
geven. Dan zijn ze blij (Ward)
- De kippen eten graantjes (Joppe)
- De kippen hebben ook frietjes gegeten, dat
was gek (Tessa)
- We haalden altijd eerst restjes van het eten van de warme refter (Alex)
- De kippen hadden in de hele week 9 eieren gelegd voor ons (Anton)
En wat hebben we gedaan met de eieren? … Eiersla gemaakt en op toastjes gesmeerd! Dank je wel
kippen! Smakelijk!
Klas juf Silvie
Naar de beroepenbeurs
De klassen van meester Noël, juf Petra en nog een paar kinderen van een andere klas zijn op 5
februari naar de beroepenbeurs gegaan.
Ik en nog een paar kinderen zijn met de mama van Jana meegegaan. Het was echt leuk in de auto
en als we daar waren vond ik dat het heel groot was, echt meeeega
groooot! Hahaha.
We moesten niet lang wachten hoor, ze hielpen je heel snel. We moesten
dan onze jas ophangen en daarna mochten we doen wat we wilden.
Er waren echt heel veel beroepen hoor: van koken, de brandweer en nog
veel meer. Echt, het is daar heel groot. Wat ik allemaal gedaan heb, is 2
dingen met het glas en een brochette maken. Het leukste vond ik het glas
doen, je moest iets op een glas tekenen met een speciaal pennetje en dat
vond ik echt leuk. Je mag dan zo je eigen tekening kiezen en zelf doen, dat
vond ik echt leuk.
Eigenlijk vond ik wel alles leuk, maar je kunt natuurlijk niet alles doen.
Dank je voor deze activiteit.
Met heel veel groetjes
Emily, klas meester Noël
We vertrokken naar de beroepenbeurs om kwart over 12, met
de auto. We hebben eventjes buiten moeten wachten. Daarna
hebben we onze jassen opgehangen. Toen mochten we van
meester Noël en juf Petra alleen rondlopen. Ik ben samen met
mijn vriendinnen direct naar iets om glas te graveren gegaan.
Ik heb ook nog wonden laten schminken: één in m’n gezicht en
één op m’n arm. Ik heb ook nog zelf zeep gemaakt. Het leukste
was in glas graveren. Het was leuk omdat ik iets mooi heb
kunnen maken. Wat niet zo leuk was, is dat we lang moesten
wachten bij de beroepen. Ongeveer om 3u zijn we vertrokken
naar school. Maar het was wel super leuk!

Frieke, klas meester Noël
Ziek zijn
Het project gaat over ziek zijn. Als ik ziek ben,voel ik me slap. Ik heb koorts,
hoofdpijn, keelpijn, spierpijn, ... Ik bel naar de dokter. Ik moet veel rusten. Ik ben
heel ziek.
De dokter moet mij onderzoeken. De dokter kijkt in mijn keel met een spatel en een
lampje. Ik ga naar de apotheek voor mijn pillen.
Jelle, klas juf Griet

Mooie witte tanden
We hebben geleerd over de tandarts. De tandarts kijkt in je mond. Hij kijkt of je
gaatjes hebt. Hij gebruikt een spiegeltje. Hij neemt een spuitje om de tand te
verdoven. Hij maakt het gaatje groter met een boortje. Hij stopt een vulling in de
tand. Ik heb geleerd hoe je tanden moet poetsen. We hebben bij meester Steven
iets leuks gedaan rond flos en bros.
We hebben toets over de tanden gehad. We hebben geleerd over dieren en hun
tanden. We hebben tandsteen gezien, wel vies maar cool!
Lucas, klas juf Rietje
Sport
We zijn gaan turnen met meester Roel.
Ons thema gaat over sport. Het is gezond en uw hartslag gaat sneller.
En we leren in klas over de Olympische spelen. Zoals wie van de landen een
medaille heeft gewonnen. En dat sporten gezond is.
We hebben naar een filmpje gekeken over Olympische spelen. Ik doe graag
hiphop. Dat vind ik leuk.
David, klas meester Brecht
Verzorging
We zijn naar de bejaarden gegaan en naar de Piso. In de Piso hebben ze
mijn haar gedaan. Ze hebben ook nog onze nagels gedaan.
Eerst was ik zenuwachtig en dan was ik gewoon blij. We hebben gegeten
in de Piso, een lekkere broodje !!!
Bij de bejaarden hebben ze ons een rondleiding gegeven.
We zijn op bezoek geweest bij de mensen die dementie hebben. We
hebben nog bingo gespeeld. Als prijs kregen wij een koekje. Op het laatste
heeft iedereen iets gekregen.
Dominique, klas juf Petra
Paarden
We hebben 2 weken juf Elke op bezoek. Samen met juf Elke leren we
over paarden. Daarom gaan we met z’n allen op uistap ‘paardrijden’. We
mogen de paarden borstelen en berijden. In de stallen zetten en bijleren
over alles wat we nodig hebben om een paard te verzorgen. Bekijk
zeker de schoolwebsite voor een fotoreeks van deze uitstap!
Britt (tekening), klas juf Kristien
Carnaval
De week voor de vakantie hebben wij geleerd over carnaval.
We mochten zelf de klas versieren met slingers, maskers, pruiken, hoedjes,
verkleedkleren, sjaaltjes in alle kleuren,…
We hebben de technodoos textiel eens helemaal onderzocht, er zaten veel
verschillende stofjes in. Die moesten we dan bekijken met een vergrootglas
en bij het juiste kaartje leggen. We mochten ook Hup, Wisse en onze eigen
kledij eens onderzoeken. Op de computer hebben we gezien hoe er van het
wol van een schaap een trui gemaakt wordt.
Op het carnavalsfeest waren de juffen als mannen verkleed en de meesters
waren meisjes geworden! Manon en Shirley hebben op het feest een mooi
liedje van Laura Omloop gezongen, met een echte micro!

Klas juf Elly

