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Één van mijn grootste wensen
is dat er voor alle mensen
vrede zal zijn op deze aarde.
Want veiligheid is toch van grote waarde.
Vooral voor alle kinderen
met hun verdriet diep vanbinnen.
Soms hebben ze al veel meegemaakt.
Dat is iets wat mij zo raakt.
Geef iedereen het geluk terug
en het liefste snel en vlug.
Zodat ook hun lach weer klinkt
en geen traan meer in hun ogen blinkt.
Spatje
Allerheiligenvakantie en Wapenstilstand
Het is Allerheiligenvakantie van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november. Ook op
donderdag 11 november (Wapenstilstand) en vrijdag 12 november (brugdag) hebben de kinderen
vrijaf.
Restaurantdag!
Op zondag 21 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! De
uitnodiging volgt na de herfstvakantie.

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.
MOS
Verschillende klassen hebben in onze tuin gewerkt. Zo heeft de klas van meester
Kristof aan de omheining en de plantenbakken gewerkt en heeft de klas van juf
Dorien de paprika’s, tomaten, wortels en courgetten geoogst. Hiervan hebben de
klassen van juf Dorien en juffen Petra en Leona lekkere spaghettisaus gemaakt.
Juf Elly en juf Rietje hebben het witloof geoogst. Het witloof moet nu nog verder
groeien in de bakken met potgrond.

Het MOS-team

In iedereen schuilt een kunstenaar!!!
Misschien heeft uw kind deze week wel een kunstwerkje gemaakt. Iedereen
kan deze werkjes bekijken via de website van de school. U hoeft enkel maar
te klikken op de ‘kunstgalerij’. (Vraag maar uitleg aan je zoon of dochter.)
Neem zeker eens een kijkje. Je zal verstomd staan. Maar je kan meer doen
met jouw kunstenaar in huis … Hoe fijn is het niet als een werk van je kind
een tijdje ophangt in de huiskamer. Enkel een kadertje volstaat om van hem
of haar een fiere kunstenaar te maken. Zo weten ze zich bekroond om hun
inzet en hun werk.
Ook in de school worden de werken regelmatig in de gang tentoongesteld. Ga
ze gerust eens bekijken. Er zitten prachtige resultaten bij. Een mooiere
beloning voor de kinderen bestaat niet.
De MuVo-meesters
De eerste activiteiten op school
Maandag 20 september zijn een paar klassen naar Roodkapje gaan kijken en dat was
leuk. We zijn met de bus gegaan en terug was de bus te laat. Dus heb ik de
opvangrij gemist en de meester heeft mij weggedaan met zijn auto. Het was warm in
zijn auto en toen ben ik toch bij de opvang geraakt.
En dinsdag 21 september zijn we gaan veldlopen en we moesten 3 toeren. Maar ik
en Bono moesten er 2. En er waren ook andere scholen en kinderen en juffen en
meesters.
Jana, klas meester Kristof
Op 20 september gingen we samen met Juf Sara en meester Steven en onze klas naar Tienen C.C.
De Kruisboog toneel kijken. Het was wel leuk, het ging over Roodkapje. Een personage was dr Paul
van familie en iemand van Thuis van op TV. Het was geen kort toneel.
Mathias, klas meester Kristof)
Hier voel ik me thuis
In type 1 zijn we dit schooljaar begonnen met het thema: "Hier voel ik me thuis".
De kinderen van Juf Petra en juf Leona willen zich ook thuis voelen in hun gemeente en schreven
daarom een brief aan hun burgemeester:
Geachte burgemeester,
Ik ben Ferre Cauwberghs. Ik woon heel graag in de gemeente Landen. Ik
vind dat er al veel voor de jeugd is, maar zou nog graag willen dat er een
manège komt in Landen. Dan moet ik niet meer naar Wilderen gaan. Dat zou
gemakkelijk zijn voor de mensen die mij elke keer op en af moeten brengen.
Met vriendelijke groeten,
Ferre Cauwberghs.
Geachte burgemeester,
Ik ben Joyce Albert en ben 12 jaar oud. Ik woon graag in Hoegaarden. Zou u mij willen helpen?
Als ja, luister dan even alstublieft. Er is een speeltuin in onze straat het "Pleintje" in de
Kluisveldstraat, met een paar dingetjes zoals: twee schommels, één kapotte glijbaan en een
kinderpaardje. Maar, de zandbak is vol met honden- en kattenboodschappen. Er is ook een
paal die nu niks is. Het was vroeger prachtig. Zou u die paal willen vernieuwen of wegzagen?
Al hartelijk bedankt.
Met beleefde groeten,
Joyce.
Ferre en Joyce, klas juffen Petra & Leona
De garage en de kelder
De klas van meester Steven en juf Leona beschrijven hoe een huis eruit kan zien. Emily
en Jessica maakten leuke zinnetjes over de garage en de kelder.
De fiets is kapot. De auto is gewassen. Er is veel rommel in de garage. De brommer is nieuw. We
hebben kleren in de wasmachine gestopt. De droogkast is gemaakt. De tafel is oud. De kleren
hangen aan het droogrek. We hebben nieuwe rekken. De oude zetel is kapot. Er staat ook een
diepvries. De boormachine werkt goed. Het nieuws is op de radio. Het gereedschap ligt in de kelder.
Emily en Jessica, klas meester Steven & juf Leona

Talent en Techniek!
Hoe dragen de kinderen uit de klas van juf Ria zorg voor hun materiaal ? Samen
met de klas van meester Steven en de slimme meester Koen bedachten we een
systeem om ons schrijfgerief netjes op onze bank te bewaren. We maakten een
pennenhouder met hulp van een stappenplan. Wat hadden we nodig: een
plankje, kippengaas en gereedschap natuurlijk! Meten, zagen, schuren, knippen
met de zijkniptang, werken met de hamer, … het was superleuk!
Klas juf Ria
Spinnen
Spin Witte Prin,
zat er lekker in.
In haar giftige doos,
werd ze nooit meer boos.

Lorenzo (tekening), klas juf Kristien
(Voor)lezen
De klas van juf Sara en juf Elly lezen samen. Eerst hebben 2 leerlingen van
juf Sara een verhaaltje voorgelezen. Nadien lazen ze allemaal samen een
tekst waarbij de grotere kinderen de kleinere hielpen. Het was zeer leerrijk.
Je vindt de foto’s ook op de website!
Klassen juf Elly en juf Sara
Pudding maken
1. We klopten het mengsel van het poeder, de melk en de suiker.
2. Daarvoor goten we de melk in de maatbeker en wogen we de suiker af.
3. We deden het vanillepoeder en een beetje melk in een tas en roerden dit
met een vorkje tot er geen klonters meer waren.
4. We moesten heel hard roeren toen het mengsel van vanillepoeder, melk
en suiker begon te pruttelen.
5. De melk moest ¾ l zijn en de suiker moest 75 gram wegen.
6. We goten de pudding die in de pot was in de bekertjes.
7. De pudding moet koud zijn om hm te kunnen eten.
8. We kunnen, als we wille, er nog een beetje hagelslag op doen. (In mijn geval veel.)
9. We moeten hem nog eten, maar ik denk dat hij lekker is.
10. We zeggen tegen elkaar: “Smakelijk”.
Yannick, klas juf Anne
Suiker
In de suikerbiet
vind je de klontjes niet.
Neen, want ze maken die
in Tienen in ’t fabriek.
De boer die brengt ze met de camion.
Ik wou dat ik met hem een ritje maken kon.
Suikerklont, in je mond …
’t Is wel lekker, maar het maakt je rond!
Femke (tekening), klas juf Dorien

Allemaal talenten
In september leerden we elkaar wat beter kennen en … We hebben heel wat talenten in onze klas:
- Arno is de drummer
- Joeri is een zeer geduldige visser die al mooie bekers won
- Dima wil graag wielrenner worden
- Mil kan mooi tekenen
- Hugo is een echte boekenwurm
- Vanya kan goed skiën
- Shanon en Sven zijn een echte hulp voor mama
- Caitlin zorgt graag voor baby’s
- Chelsea verzorgt graag honden
- Adwija is de ster in het zwembad
Op 4 oktober was het Werelddierendag. We verwenden onze dieren eens met iets extra. Ook
Bruintje en Zwartje werden eens goed geknuffeld en extra verzorgt in onze klas. Bruintje en Zwartje
zijn de konijntjes van Adwija.
Klas juffen Martien & Carole
Op verplaatsing

Voor het vervoer waren we in 3 groepen gesplitst. Een groep ging met
Maarten zijn mama mee en een groep met zijn papa en een groep met
de meester. Nadat we aangekomen waren in Sint-Truiden, is Maarten
aan zijn spreekbeurt begonnen. Het ging over modelbouw vliegtuigen,
dat is zijn hobby. Maarten legde uit dat het een leuke hobby is, maar
wel duur. Het vliegtuig is ongeveer 1 meter lang, het is gemaakt van
hout of piepschuim. Het hout is niet dik maar wel heel breekbaar. Het
kon hoog vliegen en je hebt er op batterijen en op benzine. Je hebt veel
soorten vliegtuigen. Maarten gaf een demonstratie met zijn peter.
Maarten gooide het vliegtuig op en dan begon het. Het ging niet hard ,het was wel heel mooi om te
zien. Er waren veel knopjes aan de afstandsbediening. Er bestaan ook nog andere modellen zoals de
straaljager, de dubbeldekker en nog veel meer. Op de laptop waren ook nog spelletjes met een
vliegtuig, één met opstijgen en één met schieten. We mochten ook iets knutselen, we mochten een
vliegtuigje maken van papier, dat was niet moeilijk. We kregen ieder een lekker drankje. We kregen
een geschenkje : dat was een briefje met op SMAC St-Truiden. Een leuk weetje, er was een meneer
met zijn vliegtuig maar hij was zijn vleugels ververgeten. We waren met dezelfde groepen in
dezelfde auto’s weer naar school gereden en het was gedaan.
Jens Goffart, klas meester Noël
Naamgedichten
Duiveltje ben ik soms.
Ongelofelijk eten maak ik klaar.
Munt is pikant, toch lust ik het graag.
Interessant omdat ik van een ander land kom.
Netjes ben ik zeker.
Inktvis eet ik graag.
Koken is mijn hobby

Er mooi uitzien,
Vriendelijk zijn,
Een engel,
Lieve meid,
Immens mooi,
Efteling daar hou ik van.
Nintendo speel ik graag.

Jens dat ben ik
En ik ben een jongen.
Niksen doe ik graag.
Samen met Stijn is het iedere dag fijn.

Ben ik het wel?
Engel als ik wil.
Netjes, dat is zeker!
Dominik, Jens, Evelien en Ben, klas juffen Lore & Karolien

Herfst

Emanuel, klas juf Griet
We zijn allemaal anders. Wij zijn allemaal oké!

Klas juf Rietje

