juni 2011

Zomervakantie
Het is zomervakantie van donderdagmiddag 30 juni tot en met woensdag 31
augustus.
We willen iedereen een deugddoende vakantie wensen!
De lessen hervatten op donderdag 1 september.
Tips begrijpend lezen
Joepie vakantie … veel tijd om te lezen, heerlijk in het zonnetje of gezellig in de zetel
wanneer het buiten regent. Misschien denkt jouw kind hier niet aan. Toch is het
belangrijk dat er in de vakantie ook gelezen wordt, zeker voor kinderen die het
moeilijk hebben met lezen.
Hoe kan je het lezen voor je kind in de vakantie aangenaam maken? Maak samen
afspraken wanneer er gelezen wordt (vb om de 2 dagen tijdens de voormiddag, …) Probeer te
oefenen in spelvorm. Kies samen met je kind leuke boekjes of teksten om te lezen (strip, informatief
boek, folder over een pretpark, een menu, de prijslijst van de camping,…). Je kind hoeft niet altijd
hardop te lezen. Lees om beurt een zin. Succes en veel leesplezier!
MOS
Verschillende klassen gingen in de tuin het onkruid wieden, de plantjes verzorgen,
water geven, … Dit was een heel leerrijke en leuke ervaring! De klassen van juf
Rietje, juf Dorien, meester Steven, juf Petra en juf Leona hebben groenten geoogst
en er overheerlijke soepen van gemaakt. Zo werd er paprika-bloemkoolsoep,
brocollisoep, courgettesoep en juliennesoep gemaakt.
Het MOS-team

EHBO op school!
Op maandag 28 maart kregen alle leerlingen een les EHBO. Drie 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. De kleinsten
mochten eens in de ziekenwagen zitten.
Fietsen
In de maand juni hadden we heel wat leuke en leerrijke activiteiten met de fiets
op het programma staan. We startten met een fietsparcours om onze
fietsbehendigheid te testen op dinsdag 21 en woensdag 22 juni. Onze fiets
werd onderworpen aan een grondige controle. Rijden met een veilige fiets is
heel belangrijk !! Op dinsdag 28 juni was er een fietstocht gepland. Op die
manier fietsten wij samen het schooljaar vrolijk en veilig uit!
Het verkeersteam
Een mond vol
Wij leerden in onze klas over onze tanden. We maakten een prettige reis in
de tandenwereld met dokter Knabbel. Er kwam een lieve tandarts op
bezoek in onze school. Zij legde uit hoe we onze tanden mooi,stevig en
gezond kunnen houden. We zagen een doorgesneden tand en ook de
verschillende soorten tanden. We ontdekten de gevaren voor onze tanden
en de 4 geheime wapens. Een flinke poetsbeurt was ook aan de orde. Een
leuke namiddag !
Klas juf Ria

Beroepen
Wij hebben geleerd over verschillende beroepen. We hebben een
chirurg (papa van Arvi) op bezoek gehad.
Van een fotograaf (papa van Anika)mochten we zelf foto's nemen
en de papa van Witse, laborant, heeft ons wat meer geleerd over
de ruitenwissers in de Bosch. Het was heel leuk en leerrijk.
Klas juf Sara
Naar de boerderij
Op donderdag 19 mei 2011 brachten we een bezoekje aan de boerderij. Dit is wat de kinderen ervan
vonden:
- De kalfjes zijn lief. (Sofie)
- De kalfjes likken aan onze kleren. Ik vond dit heel leuk en grappig! (Hua li)
- Er stond een koe te roepen aan de stal waar we een andere aan het melken waren. (Jarne)
- Die koe was aan het wachten op een stier… (Amber)
- In de grote tuin was het leuk. (Yelte)
- Ik vond het leuk dat we de kalfjes zelf een flesje mochten geven. (Jente)
- We mochten zelf een koe melken. De uier voelde raar en glibberig aan! (Sebadin)
- We kregen een leuke verrassing op het einde, een lekker ijsje. (Jelle)
- In de groentetuin waren er ook ezels: Mira en
Joke. We mochten hen appels geven. (Matthias
Amona)
- Er waren 5 stieren op de boerderij, 4 kleine en 1
grote. Ik vond het leuk om de grote stier te aaien.
(Mathias Flaba)
- We kregen een eigen tuintje in de grote tuin waar
we mochten zaaien en planten. (Justin)
- Ik was toen de hele week ziek. Ik vind het heel
spijtig dat ik er niet bij was. (Brenda)
Klas juf Elly

Ons theehuisje
Het was fijn omdat er veel mensen waren.
Mijn mama was er ook. Het was een
verrassing. Er was veel volk. Ik heb drank
ingeschonken. We hebben ook vanalles
ervoor gedaan: servetten geplooid en
zakken gemaakt. We hebben ook broches
gemaakt voor de meisjes. Iedereen heeft
goed meegewerkt en dat was leuk. De juffen
hielpen ook goed mee en dat was fijn. Zelfs
het BuSO hielp en dat was ook fijn. Juf
Moniek was er ook. Dat was ook leuk en het
was ook lang geleden. We hebben nog een
bonnetje gekregen om te drinken en om te
eten en dat was ook leuk. We hadden ook
nog bloemstukjes gemaakt.
Jessica (tekst) en Nico (tekening), klas
meester Steven en juf Leona

Sportdag
Op dinsdag 31 mei zijn we met de klassen van meester Noël, meester Steven,
juf Petra en juf Karolien op sportdag gegaan naar het Houtemveld in Tienen. We
moesten hoogspringen, verspringen, ver gooien en sprinten. Ook moesten we 3
rondes buiten lopen in de regen. Na de middag speelden we tegen de andere
scholen trefbal. Daarbij hebben we 2 bekers gewonnen. Toen de andere scholen
weg waren, daagde het BuSO ons uit om tegen hen trefbal te spelen. Maar één
ding is zeker: we hebben een leuke sportdag gehad.
Bjorn en Stephanie, klas juf Karolien

Vaderdag
Wij hebben voor vaderdag standbeelden gemaakt voor papa. Ward
vindt zijn papa een heel sterke man en Derian haar papa is
nummer 1 bij het fietsen.
Het zijn echt ‘gouden’ trofeeën geworden!
Ward en Derian, Juf Anne

Dagboek zeeklassen 2011
Dag 1
Toen ik opstond was ik een beetje nerveus. Ik werd gebracht door mijn
papa en om 9 uur zijn we vertrokken. We hebben een dikke 2 uur op de
bus gezeten. Toen we in Zeebrugge aankwamen, gingen we dadelijk naar
Sea-front (de oude vismijn). Daar hebben we vissersboten en een
duikboot gezien. Ook zijn we in de duikboot en de “Westhinder” geweest.
Daarna hebben we een boottocht gemaakt. Dan zijn we naar de
verblijfplaats “De Wullok” gereden.
Wouter, klas meester Noël
Dag 2
In de voormiddag zijn we Blankenberge gaan verkennen. Onze pick-nick hebben we gegeten waar
de vuurtoren staat. Na de middag zijn we met een gids de “Fonteintjes” gaan bezoeken. Dit is een
natuurreservaat waar we meer te weten kwamen over bloemen, planten, dieren en schelpen in en
rond de duinen. We weten nu ook alles over de “koekoek”. Daarna zijn we terug op het strand
gegaan en hebben we schelpen gevonden.
Maarten, klas meester Noël
Dag 3
We zijn naar “Earthexplorer” in Oostende gegaan. We gingen met de tram, het
was een lange rit. Er zaten veel mensen op de tram, dus moesten we
rechtstaan. Daarna zijn we gaan zwemmen. Het water was koud en het bad
was gevuld met zoutwater. ’s Avonds hebben we nog frietjes gegeten.
Karolien
Dag 4
In de voormiddag bezochten we “Sealife”. In een grote tunnel zagen we de haaien en roggen voorbij
zwemmen. Ook hebben we even op het strand gespeeld. We mochten ook souvenirs kopen op de
dijk. We hebben ook met go-carts gereden. Dat was leuk.
Mitch, klas meester Noël
Dag 5
We hebben onze valiezen gemaakt en dan zijn we vertrokken naar Brugge. De meester gaf ons
uitleg en dan hebben we op de Brugse reien gevaren met kleine bootjes. Toen gingen we eten in
een taverne en toen moesten we weer naar school, spijtig.
Lisa R, klas meester Noël
Onze schooltuin

Ik vond de tuin heel mooi. Het was prachtig. Iedereen heeft zijn best gedaan. Het was de tuin die ik
nooit van mijn leven zal vergeten.
Abdelkarim, klas juf Rietje

Paprika-bloemkoolsoep
1. Ik snijd de paprika open en doe de pitten eruit.
2. Ik snijd ze in kleine stukjes.
3. Ik doe ze in de kom.
4. Ik schraap de wortels tot ze allemaal geschild zijn.
5. Ik snijd de wortels heel goed.
6. Ik pel de ui tot ze helemaal wit ziet.
7. Ik snijd ze in kleine stukjes.
8. In de pan maar.
9. Ik mix de soep heel goed.
10. Smullen maar!

Robin (tekening), klas juf Dorien

We hebben 4 soepen gemaakt samen met type 1. Juf Dorien heeft bloemkool-paprikasoep gemaakt;
Juf Rietje broccolisoep. Juf Petra heeft courgettesoep gemaakt en meester Steven juliennesoep. En
dan hebben we van elke soep geproefd. En dan moesten we zeggen wat we ervan vonden en welke
smaakverschillen er in de soep waren. Het was een fijne dag.
Femke, klas juf Dorien
Een klasvlag
De klas van juf Petra en Leona ontwierp een echte klasvlag. Een echte illustrator koos de winnaar.
Jordy Van Goethem schreef een briefje bij zijn vlag. Weet jij hoe zijn vlag is?
Beste ,
Ik heb de zon getekend omdat er altijd een leuke sfeer is in de klas.
Weet je waar die kleuren voor staan die ik gebruik?
Ik zal het kort uitleggen.
Rood is respect voor de juffen.
Groen is respect voor de natuur.
Blauw is de lucht.
Groeten, Jordy.
Jordy VG, klas juffen Petra en Leona
Naar de dierentuin
Maandag 27 juni gingen de leerlingen van juf Kristien, juf Griet en juf Elly naar
de dierentuin.
Kimberly (tekening), klas juf Griet, juf Kristien en juf Elly

Verslag de laatste maanden
9 mei zijn we op sportdag geweest en daar moesten we trefbal enz
spelen.
Andere klassen gingen mee: meester Steven, juf Dorien en zo voort.
17 mei hebben we een frietenbak gehouden. Je mocht maar 3 pakjes
eten.
Het waren lekkere frietjes en het kostte maar 3 euro.
En we hebben in de tuin gewerkt. We hebben prei geplant en ui en
radijsjes.
29 mei hebben we een schoolfeest gehouden en je kon daar eten,
spelletjes spelen en drinken.
31 mei hebben we tombola’s verkocht en er zijn er veel verkocht.
5 mei moesten ze een dansje leren voor het schoolfeest op het liedje van Michael Jackson en dat
was een mooi dansje.
Na de paasvakantie zijn er nieuwe computers geplaatst in de computerklas en ze zijn heel goed.
Dylan C, klas meester Kristof

Wat vond ik leuk op school?

Mil, Shanon en Hugo, klas juffen Martien en Carole
Top schooljaar!
Het was een super leuk schooljaar en ook een héél snel schooljaar.
Het ging echt veel te snel! Ik vind het spijtig dat ik hier weg moet.
Het was hier zo leuk! Ik zit hier al van bij juf Ria .
Ik moet nu volgend jaar naar Diest naar de grote school.
Ik heb er wel veel zenuwen voor, maar daar zal ik ook wel vrienden vinden.
Ik ga het hier super hard missen zeker alle lieve meesters en juffen .
Fee, klas meester Noël

