Schoolkrant
mei
‘17

Agenda:

Schoolkrant mei ’17
Jarigen van de maand:

8: Dante LO6
10: Robin KO2
13: Andreas LO4
14: Stella LO1
20:Manuel KO2
28: Dotte KO1 / Yarne LO3
30: Suzanne KO2

Belangrijke data juni:

2: klasfoto’s maken
5: pinkstermaandag: GEEN SCHOOL
8: volksspelen : KO 2/3 en 1e Gr
19: ouderraad
26: schoolreis LO en KO
27: Rapporten / ouderavond KO en LO
29: Proclamatie KO3 en LO6
30: 12u : start van de zomervakantie
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Kleuters Nath
In mei hadden we heel wat jarigen: Luca, Ali, Emin, Muhammed Emin en Noor.
Allemaal werden ze 3 jaar. Nog eens gefelicifloepstaart. Ook werkten we in onze
moestuin: zaaien, planten, onkruid wieden , water geven en genieten van hoe onze
planten groeien. We vierden ook onze mama’s op Moederdag en verwenden haar
met een kadootje en een leuk versje. Mei is ook de maand van de waterpokken.
Bijna de hele klas behoorde tot de rippelstippel groep.

Hiep hiep hiep HOERAAAAA!!
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Kleuters Ann
Wat gaat de tijd toch snel voorbij… De eindestage van Deanne zit er al weer op, maar
we hebben allemaal genoten van haar aanwezigheid in de klas. Samen hebben we
onderzoekjes gedaan, getuinierd, gespeeld, geknutseld, gewerkt,…
Om deze leuke periode af te sluiten gingen we samen naar het Wild- en wandelpark in
Molenheide. Dat was heel fijn! We zagen er herten, everzwijnen, ganzen, lama’s,
struisvogels, speelden er op de speeltuin, ravotten er in het bos én genoten van een
lekker ijsje ☺
We vierden deze maand ook nog de verjaardag van Dotte en we mochten een nieuw
vriendinnetje verwelkomen in onze klas: Elisa. Welkom lieve meid.

4

Kleuters Kristie / Els
Hallo,
De maand mei was een hele leuke maand vol uitstapjes. Het eerste goede nieuws was dat
Kristie eindelijk terug naar onze klas kwam! Joepie, welkom terug!
Rebecca was ondertussen bezig aan haar uitgroeistage. Met haar leerden we de letters M en D.
We gingen op dakenzoektocht en blotevoetenwandeling, we deden heel wat onderzoekjes en
konden veel buiten gaan spelen en picknicken. Ook kwamen oma’s confituur maken met ons en
hadden we een moederag- en vaderdagatelier. We sloten haar stage af met een receptie en
tentoonstelling van onze knutsels met dozen.
We zijn deze maand voor de eerste keer gaan zwemmen, we hebben een bezoek gebracht aan
het ziekenhuis, deden mee aan Genk Gordelt en we zijn gaan schaatsen! Wat een leuke
activiteiten!
In mei hadden we ook enkele jarigen in de klas: Robin, Suzanne en Manuel! Proficiat!
We zijn ondertussen aan onze laatste letter begonnen: de Z van Zomer, Zon, Zonnecrème,
Zebra, Zout..hiermee gaan we nog leuk aan de slag met Kristie en Els!
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Eerste leerjaar Kirsten
In mei … leggen alle vogels een ei 😆; daarom maakten we samen met vrijwilligers van
Natuurpunt en helpende handen van ( groot ) ouders mooie vogelnestkastjes: werken
met een hamer en nagels … dat vonden we natuurlijk super om te doen!
We waren deze maand ook erg sportief. In Lommel hadden we een fantastische
sportdag en in het sportcentrum van Genk namen we deel aan ‘ Kronkeldiedoe ‘.
Natuurlijk werkten we ook, samen met de jongens en meisjes van het 2de leerjaar, met
veel liefde aan de verrassing voor onze allerliefste mama’s.
Omdat spinners na de kermis van Genk enorm populair zijn in ons klasje, rekenden we
de brugoefeningen met onze spinners uit: leuk en leerrijk... geweldig!
Op naar alweer de laatste maand van dit schooljaar …
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Tweede leerjaar Martine en Kathleen
Mei was een sportieve maand in het tweede leerjaar. We gingen
naar de Sportsterrendagen waar we allerlei leuke en bijzondere
activiteiten konden uitproberen. We leerden leuke spelletjes
met de bal maar konden ook paardrijden, schermen of zelfs
sumoworstelen.
Ook gingen we naar Kronkeldiedoe. We beleefden binnen heel wat
fun!
Het was erg heet op het einde van de maand. Daardoor volgden we
veel lesjes buiten. Ook wij gaven toe aan de spinnerhype en
hadden leuke rekenlesjes met de Fidget spinner. Een dikke
proficiat voor de kindjes van het tweede leerjaar want vanaf nu
kennen wij al onze tafeltjes!
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Tweede graad Marjan
Deze maand heeft Giovanni de klas 3 weken overgenomen. Hij leert om meester de worden en
heeft daarom geoefend in onze klas. Samen met Giovanni zijn we een project gestart over
België. We deden een leuke oriëntatiewandeling. Verder hebben we ook nog een super leuke
sportdag gehad in Lommel, verschillende lessen levend rekenen gedaan, het Schommelbootje is
op bezoek geweest en we hebben gewerkt aan onze moederdagcadeautjes.
Omdat het in mei regelmatig lekker warm was, trokken we naar buiten om onze les gezellig in de
schaduw te houden. Leuk!

8

Derde graad Rabia
We zijn volop bezig met de voorbereiding en heel wat herhaling voor de grote toetsen! Want over twee
weken is het zover! Lieve kids van de derde graad, ik wens jullie alvast heel veel succes met de toetsen.
De voorbije weken was het lekker warm, wat een zalig weer!
We trokken regelmatig naar buiten om levend te rekenen. Zo leerden we over de oppervlakte-, land- en
volumematen.
Het vijfde leerjaar is naar de Wereldkijkdoos geweest in C-mine.
Eerst gingen ze op reis naar Senegal. Daarna hebben ze naar een ontroerende film gekeken over een
meisje Blanca in Manila.
Ook gingen we landschappen tekenen met houtskool en op natuurontdekkingstocht in De Maten.
In groepjes mochten de kids op zoek gaan naar waterdiertjes. Zo hebben ze heel wat diertjes zoals nimfen
van glazenmakers zoetwatervlokreeftjes, een waterrups en zelfs een kokerjuffer gevangen en
gedetermineerd.
Tevens kregen we de kans om in de bib van Genk kennis te maken met Do Van Ranst, Vlaamse schrijver
van kinder- en jeugdboeken. Hij las fragmenten uit zijn eigen boeken voor, sprak over zijn leven waaruit
hij inspiratie haalde om te schrijven en Do Van Ranst ontmoeten, was een grote eer! Een kans die niet
veel kinderen krijgen!
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