
 

 

 

 
Agenda:  

dolor 

Schoolkrant  

maart ’17 

Jarigen van de maand: 

2 : Amélie LO4 / Jasmijn LO 2 
6 : Yorben KO1 
7 : Nore LO6 / Amber LO3 
9 : Feyza LO6 
11 : Zyna LO4 
12 : Emre LO4 
13 : Jesus KO P 
17 : Bryce KO2 / Kristie 
23 : Gloria LO1 
24 : Pauline KO2 / Emani LO2 
26 : Xian KO2 
27 : Miet LO5 
28 : Julius KO1 
31 : Milla LO6 
 

Wist je dat Ela op 8-02 ook jarig was ?  

Belangrijke data april: 

1 tem 17 april: paasvakantie 
 
1 april : Lentefeest Genk 
18 april: ouderavond LO 
20 april: toneel kleuters Ann 
27 april: toneel kleuters Els + sportdag 2e graad 
28 april: bib bezoek LO1 
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Kleuters Nath 

Kleuters Ann  

Met al de  leuke dingen die we gedaan hebben, is maart ook weer om gevlogen! 

Deanne is 2 weken in onze klas geweest, we hebben gewerkt rond de voedingsdriehoek, leerden over 

water, granen, quinoa, rijst,… en gezonde voeding. We maakten zoutdeeg, kleurden rijst, knutselden 

mandjes, leerden programmeren met B-bot en vierden feest. Eerst vierden we de verjaardag van 

Yorben, daarna was het “Dag van de kleuter” en we sloten de maand af met ons paasontbijt en het 

bezoek van de paashaas  

 

       

Deze maand mochten we 4 nieuwe vriendjes welkom heten in onze klas: Aaron, Aloisio, 

Guy en Luca. Wat zijn we blij dat jullie erbij zijn. We vierden ook de verjaardagen van 

Jesus en Julius. Er was ook een pyjamadag op school en we vierden ook dag van de kleuter 

. We hadden ook een paasontbijt en de paashaas was ons niet vergeten.Heel wat speciale 

dagen dus in maart. Fijne paasvakantie iedereen. 
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Hallo, 
Deze maand leerden we de letter N en de P. 
We werkten ook rond de verbondenheid in onze klas. We maakten vriendensleutelhangers, vrije 
teksten met een vriendje en Naamspinnen met onze goede eigenschappen. 
Ook onze stagiaire Rebecca kwam 2weken in onze klas. Met haar gingen we op 
piratenavontuur. 
Het was deze maand pyjamadag e dag van de kleuter. 
We vierden de verjaardagen van Bryce, Xian en Pauline deze maand en sloten af met een 
lekker paasontbijt. 
 

 

 
 

 

 

Kleuters Kristie / Els 
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Eerste leerjaar Kirsten 

Tweede leerjaar  Martine en Kathleen 
Op de pyjamadag volgden we fijn les in onze pyjama. We maakten het gezellig in ons 
klasje. Verder gingen we ook nog naar de speeltuin waar we een leuke namiddag beleefden. 
Tijdens onze laatste zwemles voor de vakantie mochten we fijn vrij zwemmen en amuseerden 
we ons te pletter!  
Vlak voor de vakantie gingen we op schattenzoektocht naar de Maten. De schat lag echter 
gewoon in Els haar klas verstopt.  
We vierden deze maand de verjaardag van Jasmijn, Kathleen en Emani.  
Fijne vakantie!  
 

            
 

 
      

 

 

Wat waren we blij met de 1ste heerlijke zonnestralen in de maand ‘ maart ‘. 
Omdat het schaatsen door een misverstand niet kon doorgaan, mochten we ( samen met de kids van het 
2de leerjaar ) op een keileuke speeltuin in Hasselt eens lekker ravotten. 
De plattegronden van ons klasje werden deze maand ook afgewerkt en we stippelden verschillende 
wegen uit. Buiten beeldden we ook verschillende situaties i.v.m. plattegronden  uit: een kindje dat de weg 
kwijt was, een politie die vertelde dat je omweg moest maken,… 
Voor Bednet kwamen we graag in ons schattigste, grappigste, zachtste, … pyjama naar school. We 
begonnen deze geslaagde dag met superleuke ochtendgymnastiek voor klein en groot. Door mee te doen, 
toonden we dat we alle zieke kinderen steunen en maakten we Bednet meer bekend. Op die manier kan 
Bednet nog meer kinderen helpen.  
En ook in de maand ‘ maart ‘ vierden we verjaardagen met mooie levenslijnen en een lekkere traktatie: 

een dikke proficiat, Enes en Gloria ! 
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  We hebben deze maand gewerkt rond afval in de klas. De kinderen gingen met een afvalbril 
naar de winkel om zich bewust te maken dat er in de winkel wel erg veel afval is. Enkele tips van 
de kinderen zelf: we kunnen ook koekjes kopen in grote verpakkingen en een koekendoosje 
gebruiken, we nemen beter een drinkbus mee naar school en ’s middags doen we onze 
boterhammen in een brooddoos. Samen hebben we nagedacht over milieubewuste oplossingen 
op school, zo denken we er nu aan om de lichten uit te doen als er genoeg daglicht is. We 
hebben zelf toneeltjes in elkaar gestoken en mochten deze dan voor heel de klas voorbrengen, 
dat deden we heel goed en was reuzeleuk! De posters die we maakten kunnen jullie op school 
bewonderen en we maakten een portemonneetje met een drankkarton. We eindigden ons 
project met de grote afvalquiz!  

 

 

 

         

 

 

Tweede graad Marjan 

Derde graad Rabia  
De derde graad beleefde een drukke maand met leuke activiteiten.  
In samenwerking met Liselotte van Natuurpunt staken we onze handen uit de mouwen voor de natuur. 
Dankzij ons harde werk is de heide in De Maten weer hersteld. 
Ook nam de hele school deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet. 
We kregen een bezoekje van Kahn, een vluchteling uit Afghanistan. Hij vertelde ons over zijn leven hier 
en in Aghanistan. Wat een aangrijpend verhaal! 
Tevens hebben we meegedaan aan de opruimactie die georganiseerd werd door het stadsbestuur. 
Samen met de tweede graad hebben we toch wel heel wat afval opgeruimd! Zo is onze schoolbuurt weer 
proper en hebben we weer ons steentje bijgedragen aan het milieu!  
Deze maand sloten we af met een knappe vrije tekstenkrant, een heerlijk paasontbijt en ons eigen 
historisch museum. Dikke duim voor de gidsen van de derde graad en hun historisch museum! 

                                                               


