november 2012
De vakantie is reeds 2 maanden voorbij.
De kindjes staan nu mooi in de rij.
Ik zag veel nieuwe en bekende gezichtjes,
je ogen fonkelden als schitterende lichtjes.
Er waren leuke activiteiten,
iedereen toonde zijn kwaliteiten.
Maak je geen zorgen zeg,
we puzzelen samen aan jouw weg!
Spatje
Restaurantdag!
Op zondag 18 november is het restaurantdag. Jullie zijn welkom van 11.30 u tot
15.00 u. De opbrengst is ten voordele van het bouwfonds van de school. We
rekenen op een grote opkomst van onze ouders, vrienden en kennissen!
Hoe kunnen wij ons kind helpen bij het lezen?
Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Daarom hebben wij een aantal tips voor
jullie verzameld. Elke nieuwsbrief krijgen jullie een tip. Soms zullen we een
onderscheid maken tussen beginnende en gevorderde lezers. Deze keer geven we
jullie een tip voor zowel de beginnende als de gevorderde lezers. Succes ermee.
Leeshulp: duolezen
Lees hardop met je kind mee. Je kind wordt dan “meegesleept” door jouw tempo
en krijgt daardoor niet de kans om steeds te blijven aarzelen.
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.)
Extra hulp: je toont met je vinger of met een potlood in de tekst waar jullie aan het lezen zijn.
Onderwijs aan huis voor zieke kinderen
Door het zetduiveltje is dit stukje uit het schoolreglement weg gevallen:
Is een kind meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of een ongeval dan
heeft het kind vanaf de 22ste dag recht op onderwijs aan huis. Vier lesuren in de week komt er dan
een leerkracht aan huis om les te geven aan het zieke kind.
Chronisch zieke kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen
afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw
9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk
onderwijs aan huis.
De school verwittigt de ouders indien hun kind in aanmerking komt voor onderwijs aan huis. De
school bezorgt de ouders de nodige documenten.
Om recht te hebben op onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijk aanvraag indienen. Zij
voegen hierbij een medisch attest waarop staat dat het kind niet in staat is de lessen op school te
volgen.
Het onderwijs aan huis wordt slechts toegelaten in een straal van 20 km rond de school.
Schoolraad
Op de oproep voor nieuwe ouders voor de schoolraad hebben twee ouders schriftelijk gereageerd.
Bijgevolg zijn er geen verkiezingen. Lieve de Kimpe en Johan Verbrugghe zullen de ouders
vertegenwoordigen in de schoolraad.
De schoolraad

Mijn klas
Iedereen heeft een bank in de klas. We hebben de klas getekend.
We zijn begonnen met de muren.
We hebben banken, stoelen, kasten, ... getekend.
Er zijn 2 ramen en 2 radiatoren in de klas.
De deur is blauw. Onze juf heeft een bureau.
Het groene bord staat vooraan in de klas.
De kapstokken hangen buiten in de gang.
Klas juffen Carole / Leona
Begin schooljaar
Tijdens de eerste weken van het schooljaar kregen we niet alleen
nieuwe klasgenootjes, maar kregen we ook een klasdiertje. We zochten
met z’n allen een naam voor ons visje. Het werd “Regenboog”. Welkom
Regenboog!
Zeno (tekening), klas juf Kristien
Het nieuwe schooljaar is bezig
Hallo ik ben Michael. Ik zit in de klas van juf Susie. Juf Susie
vervangt juf Sara .
Juf Sara is zwanger. Ze heeft een baby in haar buik.
Juf Susie geeft ons les. We luisteren muziek tijdens de middag.
We zitten met 8 kinderen in de klas. We zijn met 5 jongens en 3
meisjes in de klas.
We zijn naar toneel geweest. We hebben een dobbelsteen gemaakt.
We hebben een vlieger gemaakt voor een verjaardag.
Ik reken bij juf Susie. Ik doe spelling bij meester kristof.
We leren over de herfst. We hebben een giftige rups gezien.
Veldloop

Michael, klas juffen Sara / Susie

25 september deed iedereen weer mee aan de veldloop op
het domein van Mariadal. Rond de vijver van de school
hielden ze de 24ste veldloop. Iedereen deed zijn best, want
niet iedereen had hetzelfde moeten lopen. Als je in
december jarig was, moest je er drie lopen. Eén achter het
touw en twee heel hard lopen. Sommigen moesten tegen de
pijn in lopen. Sommigen konden zelfs niet meer na de 2de
toer. Het was ook heel vermoeiend om zo een lange toeren
te lopen. Die baan was wel ongeveer 1800 m (1,8 km). We
moesten dan ook nog eens tegen anderen lopen. Die van de lagere school deden ook heel goed hun
best. Er werden prijzen uitgedeeld en die prijzen werden door schepen Marleen uitgedeeld. Er was
een bronzen, zilveren en gouden medaille voor de beste lopers. Er was ook een cameraploeg die de
start filmde en die de finish filmde en als je aan het lopen was. Als je het gevraagd had welke
zender het was, hadden ze gezegd die van ROB tv. Iedereen had super goed gelopen en vooral
Silvain. Die was de snelste van de scholen. Je ziet wel … Iedereen is anders, niet iedereen kan. Maar
later zal er een tijd komen dat jij nog sneller bent dan een ander en dan sta jij op het podium. Dus
oefen al maar vast en jij moet dan wel winnen. Tot volgend schooljaar.
Ines, klas meester Kristof
De eekhoorn
We hebben geleerd over eekhoorns. Ze hebben een pluimstaart. Hiermee sturen ze
hun hele lijf.
Ze kunnen goed in bomen klimmen. De eekhoorn heeft ook pluimpjes op zijn oren.
De eekhoorn zoekt een leeg vogelnest. Hij zoekt takjes en mos. Zo bouwt hij zijn
nest.
Ze eten beukennootjes , kastanjes en eikels.
In de herfst leggen ze een wintervoorraad aan. Ze hebben een winterrust.
Ze worden soms wakker en eten van hun wintervoorraad.

Klas juf Ria

De uil
De uil woonde vroeger in de kerktoren. De uil zit op het dak. De uil vangt een muis
met zijn klauwen. De uil eet de muis. In de braakbal zitten botjes, haren, nagels,
... De uil vliegt in de nacht.
Klas juf Elly
De wolk
Hoegaarden schrijft:
De wolk in de lucht,
zonder gezucht.
De wolk heel hoog,
maar blijft niet altijd droog.
De wolk heel blauw
en ook heel grauw.
De wolk heel grijs,
net een paradijs.
De wolk ver hier vandaan.
En dan … is het gedaan.
Laurens, klas juf Anne
De verkiezingen

We hebben geleerd wat we moesten doen voor de verkiezingen.
We hebben gezien en geleerd hoe je een verkiezingsblad moest invullen
en wat je niet mag doen. Als je bv. twee partijen aanduidt, dan is het
ongeldig. En wat je wel mag, dat is blanco stemmen. Dat betekent dat je
gewoon niks aanduidt. We zijn in drie klassen gaan uitleggen hoe je een
verkiezingsblad moet invullen. We zijn de verkiezingen aan het doen met
de klas van juf Karolien en meester Noël. We moesten dus in groep met de
kinderen van juf Karolien. Ik zit in de partij W.L.S. Dat betekent: Wij leven
samen. Volgende week doen we de verkiezingen in onze school met een
paar klassen. Ik moest gisteren 3/10/2012 met mijn groep: Jana, Anika,
Charlotte en Amber met het bord van onze patij naar buiten gaan.
Anika, klas meester Noël

DBP: De Beste Partij
In deze partij zitten: Chelsea , Nawal, Doran, Kjell
Ons programma is dat er elke vrijdag een klasfeestje is. Als jullie voor
ons stemmen gaat er elke vrijdag een klasfeestje zijn.
Jij moet stemmen ook al wil je niet , toch moet je. Stemmen is
verplicht.
Maar als je ongeldig stemt, dan krijg je een boete. En de boete is
straf schrijven . Dus stem aub op ons en denk er aan: wij helpen u
graag !!
Ik ga jullie iets vertellen over hoe jij moet stemmen. Ik zal je het
even allemaal uitleggen. Als je bijvoorbeeld stemt op de partij Open
VLD en jij wil al die mensen die daar in die partij zitten, dan kleur je
het bolletje bovenaan. En dan is dat : geldig gestemd .
En blanco is: als je je briefje krijgt om te stemmen en jij doet de brief
open en dan weer dicht. Dat is blanco.
En ongeldig is: Als je bijvoorbeeld de partij SPA kleurt en je gaat dan nog een andere partij kleuren.
Dat is ongeldig.
Chelsea, klas juf Karolien
Thema blauw
Wij zijn bezig met het thema blauw.
We hebben van meester Brecht smurfsnoepjes gekregen.
Er zijn nieuwe leerlingen in onze klas: Ramona, Sonia, Adelina en Edona .
We hebben courgettesoep gemaakt in de klas en het was lekker!
Het was leuk in de klas met meester Brecht.
Ik heb leuke vriendinnen en vrienden, dat zijn leuke klasgenoten.
Het is tof in de klas en we hebben een potlood gemaakt van papier en we
zijn in de kring gaan staan. We hebben dat aan elkaar gegeven en we moesten ook er een wens op
schrijven. We hebben het potlood aan de kinderen van de andere klas gegeven.
Shannon, klas meester Brecht

Geel!
We hebben met de andere klassen in juf Petra haar klas
gezeten.
Ieder padkind mocht een kleur trekken zonder te kijken en
iedere klas heeft een kleur.
Juf Petra heeft geel, juf Rietje heeft paars ,meester Brecht
heeft blauw, juf Griet heeft groen .
Onze klas heeft popcorn gemaakt. We zijn met de klas naar
een maïsveld gegaan en we hebben de maïsplanten gezien.
We hebben deze na moeten tekenen. De juf heeft de
mannetjesbloem laten zien en de vrouwtjesbloem in het
midden meer.
Als de wind waait, dan gaan de maïsplanten heen en weer. Dan gaat het zaadje van de
mannetjesbloem naar de vrouwtjesbloem.
Emily, klas juf Petra
Spookkast
Beertje hou me vast,
er wonen spoken in de kast.
Maar ik ben niet bang,
niet voor een spook, niet voor een slang.
Beddedrom en drikkeloor, BOE!
En dan vlug de deur weer toe.
Klas juf Silvie
Pannenkoeken
We hebben pannenkoeken gebakken.
De ingrediënten zijn:
• 200gram bloem
• 30gram kristalsuiker
• 500ml melk
• 4 eieren
• 1 zakje vanillesuiker

Wat hadden we nodig:
• Een pan
• een pollepel
• een mengkom
• een klopper
• een maatbeker
• een vuurtje
• een weegschaal

Hoe maak ik pannenkoeken?
Stap 1: ik weeg de suiker en de bloem
Stap 2: ik doe de suiker en de bloem in de mengkom
Stap 3: nu goed roeren
Stap 4: ik klop de eitjes
Stap 5: doe de eitjes in de mengkom en doe ondertussen de melk er bij. Ik roer goed
Stap 6: doe de boter in de pan en bak de pannenkoeken
Stap 7: Smullen maar!
Emma, klas juf sandra
De appelboom
In de lente groeien er blaadjes en bloesems aan de appelbomen.
Deze bloesems worden kleine groene appeltjes.
In de zomer groeien de appels aan de bomen.
De appels verkleuren in groen en rood.
De appels worden eetbaar.
De appels worden in herfst geplukt.
Smakelijk!
Klas juf Griet
Fruit
Fruit is lekker en ook gezond. Daarom hebben we een project gedaan over fruit met
juf Petra, juf Griet, onze juf Rietje en meester Brecht. We hebben geproefd,
gegeten, gevoeld, … Wij hebben woorden geschreven. Over fruit geleerd en ook
fruitboeken gelezen. We hebben veel soorten fruit geleerd. En ook fruit dat we nog
niet kenden. Bijvoorbeeld nectarine en nog kei veel andere dingen. Daarna hebben
wij een ander project gedaan ...
Rayan, klas juf Rietje

