Nieuwsbrief
Schooljaar 2017-2018

Beste ouders,
hopelijk heeft iedereen
kunnen genieten van de
herfstvakantie en zijn de
batterijen weer voldoende
opgeladen om opnieuw aan
het werk te gaan.

LEERLINGENPARLEMENT
In oktober is het nieuw
leerlingenparlement van start
gegaan. Eénmaal per maand
vergaderen deze jongeren
samen met juf Sofie. Ze
denken na hoe zij het
schoolleven beter en
aangenamer kunnen maken.
4A:
Okan Cay
Wout Reynders
Batu Oztunayli
5S:
Céleste Bormans
Davy Put
5K:
Selim Ciftci
Tuana Kumas
6L:
Andy Put
Febe Caubergs
6O:
Matina Glossis
Sude Ciftci

November – december 2017
Door aan de tennis voor de ingang te parkeren breng je kinderen die
op weg zijn naar de kleuterschool of De Droomboom in gevaar. Daarom
vragen we jou om de auto NIET voor de ingang te parkeren.

Boekentashesje aan,
zo ben je goed zichtbaar op de baan!
In november start de actie :
. wie met de fiets op woensdag naar school komt, krijgt een
sticker !
. wie een fluohesje of een boekentashesje aan heeft op woensdag,
krijgt nog één sticker !
Kinderen kunnen dus twee stickers verdienen !!!
Een kaart vol gaat in de fluodoos.
Een onschuldige hand bepaalt op het einde van de maand
enkele winnaars.
BESTE JONGENS EN MEISJES,
BLIJF FLUO DRAGEN
WANT JULLIE ZIJN ONZE VIPS !
Indien het boekentashesje stuk is, kan je het gratis inruilen voor een nieuw hesje.
Als je geen fluohesje meer hebt, kan je een nieuw hesje kopen voor slechts € 1 op het secretariaat.

Winnaars
Kleurwedstrijd EETDAG
Francesca (2A), Bette (4A), Casey (6O), Shelsey (3A), Leandro
(1L) , Lars Nijs (neefje van Michiel en Celine)
Gelieve je prijsje af te halen op het secretariaat.
Eetdag 2017 : DANK JE WEL !
Dank je wel aan de 446 gasten !
Dank je wel aan ALLE medewerkers !
Zonder jullie hulp konden wij dit niet realiseren !
En nu kunnen wij weer leuk schoolmateriaal kopen !

Elastieken.
Ken je dit spel ? Wat kan jij met een
elastiek ? Doe iets voor, anderen doen jou
na. Verzin ook iets heel moeilijk ! Lukt het
dan nog ? Laat in de week van 27 tot 30
november zien wat je kan.

LEZEN …

voor

doen WIJ allemaal !
Oktober was (voor)leesmaand.
Er werd VOORGELEZEN in de KLAS en
tijdens MIDDAGPAUZES, ook door
ouders

Een
voor TAAL !
In elke klas straalt een ‘groot’ hart met mooie
wensen.
De grootste wens van ouders is dat hun
kind(eren) gezond en gelukkig blijven, zonder
zorgen, voor altijd en dat ze sterk in het leven
staan.
En hun kind(eren) zijn een wondertje omdat
ze uniek zijn, een mooi karakter hebben, hen
elke dag verrast, een hart van GOUD hebben,
opkomen voor gerechtigheid en eerlijkheid (ook
wanneer dat haar/hem zelf niet ten goede komt) …

maar vooral omdat we van hen houden !
Wondere werkjes in de sTrAAL-mobiel!
In alle klassen werd een spannend boek gekozen en de kinderen
genoten tijdens het luisterkwartiertje van de dag naar het
verhaal. Daarna gingen ze aan de slag met woord en beeld om
een coole collage te maken. Vrijdag voor de herfstvakantie
kwamen ouders de werkjes bewonderen in de sTrAAL-mobiel
bij een kopje koffie en een hartenwafeltje. Een fijn moment !

In november en december staat DROMEN centraal.


In november mogen de kinderen dromen in de les : dromen over vandaag,
dagdromen over de toekomst, fantaseren over later … en dit doen ze in
combinatie met poëzie, want ze schrijven hun dromen op in een elfje.



Met dit gedicht maken we een mooie wenskaart waarvan we ééntje bezorgen aan
mensen uit de buurt. En misschien krijg jij ook een kaart ?



Onze droom is “dat

we elkaar willen verstaan !”

NEDERLANDS = VriendenTAAL = SAMENleefTAAL

September en oktober door de ogen van ….
het 5de leerjaar over hun STEM-les
De leerlingen van het vijfde leerjaar kijken elke dag naar het nieuws op
Karrewiet. Zo worden zij regelmatig geconfronteerd met het zien van oorlogen
en natuurrampen. Hierbij worden er veel huizen en gebouwen verwoest. Zo
ontstond de vraag ‘Hoe bouw je een stevige constructie voor mensen die geen
onderdak meer hebben?’.
De leerlingen gingen aan de slag. Ze kregen een voorles waarbij ze inzicht
verworven in de stevigheid van constructies d.m.v. het onderzoeken van
driehoeken. Daarna begon het echte werk. De leerlingen maakten een ontwerp
van hun constructie en realiseerden deze. Hierbij moesten ze rekening houden
met enkele criteria.
Hieronder volgen de ervaringen van enkele leerlingen betreffende de STEM –
activiteit:
Het was leuk dat je jouw eigen ontwerp kan maken.
Het was leuk om samen te werken.
Ik vind techniek supertof omdat je bij techniek dingen kan bouwen en dat je in
groepjes kan werken. (Buket 5K)
Ik vond het heel leuk om constructies te bouwen omdat we met verschillende
materialen mochten werken en zelf mochten bouwen in groepjes. Het was tof.
(Sura 5K)
Ik vond het leuk om in een groep allemaal constructies te maken en erover na te
denken hoe je dat het best zou kunnen maken. (Nienke 5K)

Juf Marianne haar eerste klasje
Begin schooljaar kreeg ik te horen dat ik de nieuwe juf mocht zijn van het tweede leerjaar. Ik
was enorm blij, maar tegelijkertijd had ik toch al wel wat zenuwen. Ik begon direct met volle
moed aan wat voorbereidingen. Zelf houd ik heel veel van dolfijnen, dus ik dacht bij mezelf
‘waarom dan geen DOL FIJNE- klas maken’. Ik ruimde de klas op, zorgde voor een leuke
inrichting, maakte veel materialen enz.
Wat zouden de kinderen en de ouders ervan vinden? Vol geduld en vol nieuwsgierigheid
wachtte ik op de openklasdag. Mijn geduld werd beloond! Voor zowel de leerlingen als voor
mij was dit een spannende dag. De eerste kennismaking met de klas en met mij was
geslaagd, want ook de kinderen vonden het een mooie klas. De eerste schooldag is altijd
spannend ook voor de juffen. Dankzij dit topteam van leerkrachten hebben we er weer een
leuke dag van gemaakt. Ik voelde me ook direct thuis in deze groep van juffen en meesters.
De start was bij deze goed gezet. Ondertussen is het schooljaar al 2 maanden bezig. Zowel
de kinderen als de juffen hebben niet stil gezeten. We hebben al veel geleerd, leuke
activiteiten gedaan en veel gelachen. In de
dolfijnenklas zijn we net begonnen met het
leren tellen tot 100 en het begrip maal. Hier
keken de kinderen heel hard naar uit. In de
klas zijn we ook volop aan het oefenen voor
het grootouderfeest. Ten slotte leren zowel
de kinderen als ik werken met dagcontracten.
Ik ben er zeker van dat er nog meer leerrijke,
plezierige, spannende maanden gaan volgen
in 2M.
Ik kijk er alvast naar uit.

Meester Olivier stelt zich voor …
Terwijl ik deze tekst typ, is de herfstvakantie net begonnen. Dit betekent dat de eerste twee
maanden van het schooljaar er op zitten. Voor mij zijn deze maanden voorbij gevlogen. Ik
herinner mij nog de nacht van 31 augustus op 1 september. Die nacht kon ik maar moeilijk
de slaap vatten. Wat gezonde stress voor de start van mijn eerste schooljaar als leerkracht.
Eenmaal op school aangekomen verdween dit en deze stress is voorlopig nog niet
teruggekomen.
In de eerste twee maanden hebben mijn klas en ik al veel leuke momenten beleefd. Het
eerste waar ik aan denk, is de zeeklassen. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor mij
was het de eerste zeeklassen. Het is een topweek geweest, waarin we veel leuke, spannende
en sportieve activiteiten hebben gedaan met als hoogtepunt de bonte avond. Nog een ander
moment dat mij zal bijblijven, is mijn verjaardag. De leerlingen hadden die dag afgesproken

om vroeger naar school te komen en hadden de klas omgetoverd tot een feestlokaal. Om
jullie een idee te geven: ballonnen, drankjes, snacks, een film … Kortom een zeer
verrassende en leuke ervaring! Hopelijk mogen we van deze momenten nog vaker
meemaken dit schooljaar.
Ten slotte zal ik nog kort iets over mezelf vertellen.
Ik ben 22 jaar oud en woonachtig te Koersel. Twee
dagen per week leef ik mij uit op het voetbalplein,
want ik voetbal bij KVK Beringen. In de
wintermaanden zoek ik ook graag de sneeuw op om
te gaan skiën of snowboarden. Naast deze zaken
breng ik ook graag tijd door met mijn vriendin, met
mijn kameraden en met mijn trouwe viervoeter Sam.

Vergeet-me-nietjes – nuttige informatie..
SCHOOLTOELAGE
Wie de schooltoelage nog niet heeft aangevraagd, gelieve dit zo
snel mogelijk nog te doen ! U helpt de school er mee door dit
formulier in te vullen ! Heb je hulp nodig, spring
dan even binnen bij de directie of maak een afspraak.

INFOAVOND rond SPLITSEN : di 21 november van
voor de ouders van het 1

ste

19.30 tot 21.00

leerjaar

Wij nodigen de ouders van het 1ste leerjaar uit op een infoavond rond
splitsen. Hoe splits ik een getal ? Welk materiaal gebruik ik hiervoor?
Hoe verwoord ik dat ? Waarvoor is dit nodig?
Tijdens deze avond trachten de juffen van het 1ste hierop een
antwoord te geven door jullie zelf aan het werk te zetten en de
nodige tips te geven.

Start TREFBALTORNOOI
Het speelschema is klaar. Gedurende de maanden november en
december nemen de kinderen van het 3de t/m het 6de leerjaar het tegen
elkaar op tijdens de middagpauze om een zo goed mogelijk resultaat
neer te zetten. Een fijn initiatief van meester Bert. Voor welke klas
supporter jij ?

SCHOOLONKOSTEN 1ste trimester
AANDACHT !!! Er zijn nog steeds rekeningen van oktober niet betaald. Deze ouders
zullen in november een herinneringsbrief tot betaling ontvangen.

AGENDA ACTIVITEITEN
November 2017
Di 7 nov. ’17
Do 9 nov. ’17
Do 9 nov. ’17
Vr 10 nov. ’17
Vr 10 nov. ’17

VM
VM
NM
Ganse dag
8.35-10.30

Vr 10 nov. ’17

10.30 – 12.30

Ma 13 nov. ’17
Di 14 nov. ’17
Di 14 nov. ’17
Wo 15 nov ’17

20.00 – 21.00
VM
19.30 – 21.30
10.00 – 12.00

Do 16 nov. ’17
Do 16 nov. ’17
Za 18 nov. ’17

VM
NM
15.00

2A brengt een bezoek aan het SFZ ziekenhuis.
Workshop beeld voor 1S in De Droomboom.
Workshop beeld voor 1L in De Droomboom.
4A bezoekt Villa Pilla in Tienen
5K fietst naar het verkeerspark in Zolder olv KWB
Berkenbos
5S fietst naar het verkeerspark in Zolder olv KWB
Berkenbos.
Ouderavond Vormsel
2M brengt een bezoek aan het SFZ ziekenhuis
Taalgroep
GROOTOUDERSFEEST voor de grootouders van 1 en 2
samen met kleuterschool Pagadder in Ontmoetingscentrum
Ons Huis
Workshop beeld voor 2A in De Droomboom
Workshop beeld voor 2M in De Droomboom
ART 27 ‘Ode an die Freude’ Bezoek aan de
kunstententoonstelling in Zen Soft Belgium met ouders.
(zie inschrijvingsfiche)

Ma 20 nov. ’17

VM

Di 21 nov. ’17
Di 21 nov. ’17
Di 21 nov. ’17
Di 21 nov. ’17
Do 23 nov. ’17
Do 23 nov. ’17
Do 23 nov. ’17
Za 25 – Zo 26
nov. ’17
Do 30 nov. ’17

VM
NM
19.30 – 21.00
20.00
VM
NM
13.20

VM

Medisch schooltoezicht voor 1L
Gehooronderzoek voor 1L en1S.
Medisch schooltoezicht voor 5K in het Rode Kruis
Samenspeeldag 5-jarige kleuters en 1ste leerjaar.
Infoavond rond splitsen voor de ouders van 1S en 1L
Oudercomité.
Workshop beeld voor 4A in De Droomboom
Workshop beeld voor 3A in De Droomboom.
Leerlingenparlement
Weekend vormelingen in Kampidoe, Leopoldsburg.
TOBO 5K maakt een regenbooglampje.

Noteer alvast in je agenda :
Lokale verlofdag : woensdag 6 december 2017
In vuur en vlam : vrijdag 19 januari 2018

AGENDA ACTIVITEITEN
December 2017
Ma 4 dec

Middag

Ma 4 dec.

13.30 – 15.00

Di 5 dec.
Wo 6 dec.
Do 7 dec.
Do 7 dec.
Do 7 dec.
Di 12 dec.
Di 12 dec.
Wo 13 dec.
Do 14 dec.

NM

Di 19 dec.

Middag

Do 14 dec.
Do 21 dec.
Do 21 dec.
Do 21 dec.
Ma 25 dec.

13.20 – 14.10
10.30 – 12.10
13.20 – 15.10
Naschools
11.30

VM
10.30 – 12.10
13.20 – 15.10
VM
20.00 – 22.00
VM
Middag

SOEP op de STOEP : tomatensoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg)
Theaterstuk ‘Raya’ in CC MUZE voor 5 en 6 (vertrek met
de fiets olv KWB Berkenbos om 13.00)
Sint en zijn Pieten op bezoek.
LOKALE VERLOFDAG.
TOBO-project : 5S maakt een regenbooglampje.
Workshop kleien voor 6L in De Droomboom.
Workshop beeld voor 5K in De Droomboom.
Medisch onderzoek voor 5S in het Rode Kruis.
Oudercomité in Ontmoetingscentrum Ons Huis
Medisch onderzoek voor 1S op school
SOEP op de STOEP : groentesoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg)
SOEP op de STOEP : tomatensoep (bijdrage € 1 t.v.v.
welzijnszorg)
Leerlingenparlement.
Workshop kleien voor 6O in De Droomboom.
Workshop beeld voor 5S in De Droomboom.
RAPPORTBESPREKING voor alle kinderen.
Kerstviering in de parochiekerk.

