Agenda:

Schoolkrant
februari ’17
Jarigen van de maand februari:
1 : Lorena (LO1)
3 : Noemie (LO5)
9 : Michael (LO)
11: Ilkay (peuters)
15: Arke (LO1)
18: Cristian (LO1)
20: Do (Ko2)
26: Enes (LO1)

Belangrijke data maart ‘17:

dolor

13 maart: info avond nieuwe ouders
24 maart: dag van de kleuter
30 maart: paasontbijt kleuters
31 maart: paasontbijt lager

Fijne vakantie!!!!

Kleuters Nath
In februari mochten we weer een nieuw vriendinnetje verwelkomen in onze klas, nl Ghita.
We vierden ook de verjaardag van Ilkay en gingen voor het eerst naar een toneelvoorstelling in de Cmine. De rit met de bus alleen al was een feest. We hebben er van genoten. Nu gaan we genieten van
een weekje verlof , jullie ook ?

Kleuters Ann
We zijn de afgelopen maand op wereldreis geweest: we begonnen de maand in Thailand, Vietnam,
Griekenland en gingen met het vliegtuig de wereld rond. We leerden gebouwen uit de hele wereld
nabouwen, tekenden bouwwerken na en bouwden volgens foto of opdracht.
We leerden over ridders en prinsessen en vierden Valentijn in stijl.
WhatsApp is nu ook niet meer onbekend bij de kleuters: we kregen een videobericht uit Turkije, van
Ayse Betül ! We waren heel erg blij en stuurden meteen enkele filmpjes terug. Tot slot vierden we de
5de verjaardag van Do, proficiat meid.
Nu gaan we genieten van een weekje welverdiende vakantie ☺
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Kleuters Kristie / Els
Deze maand hebben we de letter B geleerd, we hebben samen Brood gebakken en zijn naar het
Bos geweest! Hierna kwam de letter V aan de beurt. We hebben een Valentijnsatelier gehad
met alle kleuters, een monodruk over Valentijn gemaakt en geschilderd met onze Vingers en
onze Voeten!! Ook zijn we een onderzoekje gestart over de Videocassette!
De laatste week van februari hebben we natuurlijk geleerd over Carnaval!
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Eerste leerjaar Kirsten
Ons letterfeest (= het feest dat we alle lettertjes kennen ) was toch wel ons hoogtepunt in de maand
‘ februari ‘.Wat genoten we erg van de letterzoektocht, het bingospel, het zingen van ons letterlied,
het knutselen van het boekenmonstertje en de receptie met kinderchampagne!
Er gingen ook erg leuke voorbereidingen aan vooraf: drukken van leuke uitnodigingen, maken van
letterslingers en samen met lieve (groot ) ouders lekkere letterkoekjes bakken.
Het schoolatelier ging deze maand ook van start; we konden uit heel wat ateliers kiezen en we
werkten samen met verschillende kids uit andere klassen. In ons atelierboekje kunnen jullie
meegenieten van mooie kiekjes van ons supergeslaagde 1ste schoolatelier.
En net voor de vakantie… namen we naar jaarlijkse traditie natuurlijk deel aan de kindercarnavalstoet
in Genk Centrum: je kon ons meteen herkennen aan onze kleurrijke m ( overtjes ) & m( overtjes ) Tshirts en onze stralende gezichtjes
.
Proficiat, prins carnaval Efe en prinses carnaval Amber!

Tweede leerjaar Martine en Kathleen
In de maand februari werkten we ons planetenproject af. Zo gingen we op uitstap naar de
Cosmodrome. In een workshop leerden we hoe we een goede raket moeten maken. Die raket
hebben we ook gelanceerd.
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Tweede graad Marjan
Een leuke maand in de tweede graad! We zijn de maand begonnen met Franse les, we
leerden alle dagen van de week. Hier oefenen we nu elke dag op. Begin maart komt Nurdan
opnieuw naar onze klas. We hebben enkele mooie gedichten geschreven naar ons huisdier,
deze gedichten hebben we gebundeld in een gedichtenkrant. Deze kan je altijd komen
bewonderen in onze klas! We zijn de maand geëindigd met een heel leuke activiteit: het
bouwen van onze wilgenhut. Dit was wel een heel speciaal en leuk project om met onze klas
te doen! We kijken er al heel erg naar uit om in deze hut spannende verhalen voor te lezen,
onze praatronde te houden of een spelletje te spelen. Nog even wachten tot de takjes mooi
aan het groeien zijn.

Derde graad Rabia
Deze maand hebben we verder gewerkt aan ons project van de historische tijden en
deden we heel wat EHBO-hoekenwerk. Eerst water, de rest komt later! Binnenkort gaat
het historisch museum open in de klas en willen we een quiz organiseren voor de ouders.
Ook hebben we nu eindelijk onze eigen zelfgemaakte deurbel. Moet je dus in de derde
graad zijn, dan moet je vanaf nu bellen om binnen te mogen. De kids maakten ook een
stevige verpakking voor een ei. We gooiden de verpakking met het ei erin van de eerste
verdieping op de grond en het ei mocht niet breken.
Verder hebben we de verjaardag van Noemi en Michaël gevierd! Hiep hiep hoeraaaa
voor de jarigen!
Natuurlijk mogen we de heuse kindercarnavalstoet in Genk niet vergeten. Wij hadden
ons allemaal verkleed als m&m’s! Samen met jeugdprinses Chloë trokken we door de
straten van Genk – Centrum en werden we hartelijk toegejuicht.
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