Agenda:

Schoolkrant
januari ’17
Jarigen van de maand:
1 : Hannes LO1 / Lander LO3
2 : Amber LO1 / Silas LO5
6 : Martine
10: Malik LO5
13: Senne LO5
15: Ayla KO P
16: Lucas LO2
19: Lou KO1 / Katia
21: Cinar LO3 / Yves

Belangrijke data februari ’17:
1 : LO2: Cosmodrome
3 : Ateliers
10: facultatief verlof: Geen school en geen opvang!!!!
17: Kleuters Nath: toneel
LO1: Letterfeest
20: 2e Gr: wilgentunnel
24: Carnavalstoet Genk
25-02 tem 05-03: krokusverlof

Kleuters Nath
In januari mochten we 6 nieuwe kleuters welkom heten. Welkom Ali, Emin, Muhammed Emin, Noor,
Maud en Jon. We hebben ook de verjaardag van Ayla gevierd. Ook zij werd al 3 jaar. Proficiat!!!
Het is ook een maand geweest waarin we heel wat zieken hebben gehad. Hopelijk is iedereen weer snel
genezen . Door het koude vriesweer konden we leuke proefjes doen met water en ijs. Al hopen ze nu
toch ook wat op sneeuw want ze hebben tijdens de klasraad heel wat ideeën opgesomd om te doen als
er genoeg sneeuw ligt op school.

Kleuters Ann
De eerste maand van het nieuwe jaar zijn we gestart met heel wat wensen voor elkaar. De kleuters
tekenden er op los om iedereen een briefje of kaartje met eigen getekende nieuwjaarswensen te
bezorgen. De tekenhoek werd daardoor druk bezocht en in de winkel gingen de kaarten en brieven
vlot over de toonbank ;-)
We werkten rond het boek van de week “Kikker in de kou”, speelden het verhaal na, deden
onderzoekjes met water en ijs en nog veel meer. Ondertussen kwamen ook de boeken-, foto- en
muziekronde ook nog aan bod, met leuk gevulde dagen als gevolg.
Februari starten we met Deanne, want zij komt weer een weekje naar ons toe!

Lou 4 jaar

Lily 4 jaar

Dotte grote zus van Ole.
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Kleuters Kristie / Els
Deze maand hebben we weer enkele nieuwe letters geleerd: De W en de B.
We hebben proefjes gedaan met Water en zelf Bootjes gevouwen.
We zijn ook gaan Rollebolle in het sportcentrum, dit was heel leuk.
Ook dit jaar doen we mee aan de kind- en jeugdjury wedstrijd. We mogen dan zelf boekjes
beoordelen: Welk boek vinden wij het leukst, minst leuk, grappig..
Het boek dat wint (over heel Vlaanderen) krijgen we kado voor in onze klas!
We hebben ook de techniekbak gebruikt en zelf radio’s en ander materiaal uit elkaar gedraaid.
Jaiden heeft hierna ook onze trein kunnen maken! Hij heeft de schroefjes losgedraaid en de
batterijen kunnen vervangen.
We hebben ook een podium in de eetzaal gemaakt waar we kunnen dansen, zingen, muziek
maken en verkleden natuurlijk! We voeren graag een show op.
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Eerste leerjaar Kirsten
Een nieuw trimester, een nieuw jaar en nieuwe verrassingsrondes. Wat genoten we van de 1ste vroeger en nu
ronde van Gloria en Ellie!
Gloria liet ons een antieke telefoon zien en dat bracht ons op het superidee om zelf bekertelefoons te maken en
uit te testen. Ellie bracht een oude platenspeler van haar mama mee, waarmee we verhaaltjes en liedjes van
vroeger konden luisteren.
Omdat we in onze praatronde heel dikwijls verhaaltjes horen over ‘ onze tandjes ‘ vonden we het project ‘ tanden
‘ echt leuk en leerrijk om te doen: een tandenkalender maken, een tandendoosje knutselen, tandenspelletjes
spelen, onze tandjes poetsen, onderzoekjes i.v.m. onze tandjes,…
Hiep hiep hoera voor Amber en Hannes, want zij waren de ‘ jarigen van de maand ‘ uit ons klasje!
Op naar februari, met hopelijk ook nog veel sneeuw ( pret )!

Tweede leerjaar Martine en Kathleen
Na de vakantie gingen we verder met ons project van de planeten.
We deden hier hoekenwerk rond met allerlei leuke opdrachten. Ook maakten we elk een presentatie over
een planeet en stelden we die aan elkaar voor.
Op woensdag 1 februari gaan we op uitstap naar het planetarium om ons project af te ronden.
In de maand januari vierden we ook de verjaardag van Lucas. Nog eens een dikke proficiat!
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Tweede graad Marjan
Op de eerste dag na de kerstvakantie lag er een brief voor ons klaar. Wauw! Post! De brief kwam van
het Schommelbootje, de Freinetschool in Alken. Zij willen graag met onze klas brieven schrijven. We zijn
al begonnen met het schrijven van brieven. Hopelijk krijgen we dan snel weer een antwoord terug!
We leerden deze maand over de deciliter, we mochten verschillende proefjes uitvoeren om alles zelf te
ontdekken.
Het opzoeken en tekenen van spreekwoorden vonden we super leuk! In groepjes van 3 kindjes gingen
we aan de slag. De resultaten zijn echt heel mooi!

Derde graad Rabia
We zijn de eerste maand van 2017 al goed gestart;) Het zesde leerjaar nam deel aan het poëzieproject
‘Blik op de wereld’ in Rondpunt 26. Daar speelden de kids eerst het vluchtelingenspel, daarna mochten ze
een raplied of een gedichtje schrijven rond vluchtelingen. Verder was het de grote Wetenschaps- en
techniekdag in de Middenschool Genk. Daar konden we genieten van geweldige chemische voorstellingen
en kregen we allerlei interessante workshops rond techniek en wetenschap! Bovendien kregen we er ook
de kans om een lesdag in de methodeklas in het middelbaar te volgen. We mochten proeven van twee
leuke taalvakken nl. Engels en Latijn. Daarnaast voerden we heel wat toffe hoekenwerkopdrachten uit. In
januari hadden we twee jarigen in de klas, Malik en Senne zijn 11 jaar geworden! Proficiat jongens!!! We
zijn ook volop bezig met ons grote project rond de historische tijden. Alle groepjes doen hard hun best!
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