Schoolkrant
februari ‘18
Jarigen van de maand:
1 : Lorena L2, Miet secretariaat
3 : Noemi L6
7 : Erva-Sara P
8 : Ela L5
9 : Michael L6
11 : Ilkay K1
14: Marie-Jeanne onderhoud
15 : Arke L2
18 : Cristian L2
20 : Do K3
24 : Ammar Yasir P
26 : Enes L2
Wist je dat Andert K3 in januari ook jarig was ? De 16 e 😊

Belangrijke data maart’18:
1 : Complimentendag.
2 : Ateliers
16 : Quiz on the Move!!!
23 : Dag van de kleuter
27 : Oudercontact 3e graad
28 : Forum
29 : Oudercontact LO + paasontbijt KO
30 : Paasontbijt LO

Klas Nath
In februari mochten we weer heel wat nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas:
Jasper, Ali Imran en Amauri. Welkom jongens!!

We vierden ook carnaval,

techniek ,

deden heel wat lesjes

vierden de verjaardag

van Erva-Sara en Ammar ,

deden mee met Stip-it
dingen.
De maand is dan ook al weer omgevlogen!!!

en nog veel meer leuke

Klas Ann / Els

Wat hebben we deze maand weer veel leuke dingen gedaan samen! Na de
carnavalvakantie hadden we heel wat leuke verhalen en dingen die we wilden doen. We
maakten heel wat plannen ’s ochtends en werkten samen hard om deze te verwezenlijken.
We hebben in de klas gezaaid (er komt al iets piepen), een wedstrijdje skiën en glijden
gehouden, we hebben geteld/vergeleken en evenveel gekleurd, we speelden heel wat
spelletjes, tekenden plannen en wegen op kaarten en maakten zelfs eigen schatkaarten.
En we hadden een onderzoekje over een mobilhome, een huisje op wielen ;-) Ilkay mocht
deze maand 4 kaarsjes uit blazen voor zijn verjaardag.

Klas Kristie / Kiri
Schoolkrant februari
De maand februari was snel voorbij maar we hebben wel leuke dingen gedaan. We
hebben gewerkt rond onze gevoelens en ook rond pesten. We deden mee aan de STIPIT actie en samen gaan we ervoor zorgen dat er niet meer gepest wordt op onze
school!

We hadden ook dikketruiendag op school en moesten allemaal in het groen naar school
komen. Dat was superleuk!
Do was jarig en dat hebben we gevierd met lekkere pannenkoeken.

Het feesten kon niet op. Donderdag kwamen de kids allemaal verkleed naar school en
op vrijdag gingen de kinderen naar de carnavalstoet. We hadden hard gewerkt aan
onze STIP-IT outfit voor carnaval. De carnavalstoet voor de 3de kleuterklas en het
carnavalsfeestje op school was top!

Deze maand leerden we ook een nieuwe letter : de letter N
De maand vloog weer voorbij, tot in maart!

Klas Kirsten
De kortste maand van het jaar was weer boordevol gevuld. Els was voor een week
onze juf en we deden samen heel wat leuke en leerrijke activiteiten.
Tijdens ‘ de week tegen pesten ‘ verfden we een spandoek, speelden we een
stellingspel, schreven en verwerkten we vrije teksten tegen pesten, dansten we met
alle kinderen van de school de move tegen pesten en tekenden we het Manipest.
In Genk centrum liepen we met veel plezier mee met de kindercarnavalstoet en het
mag gezegd worden… we vielen op met onze zelfgedrukte shirts tegen pesten.
Naar aanleiding van een ideetje uit onze klasraad haalden we in februari alle grote
stenen uit de zandbak, zodat iedereen weer veilig kan spelen. Het was koud, maar
van al dat harde werken kregen we het al snel warm.
Super gewerkt allemaal: we kijken al uit naar de volgende maand ☺☺☺!

Klas Martine / Lynn

Voor Lorena, Arke, Enes en Cristian een dikke proficiat en drie kussen !!!

Februari is ook de maand van de carnaval.
Dit jaar gingen de kinderen verkleed in het thema: STIP IT=
Samen tegen pesten.
Er werden prachtige posters gemaakt en vrij teksten tegen pesten.
Op dikketruiendag hadden we aandacht voor het belang van water.

We deden proefjes en ontdekten dat water steeds in beweging is.
Dus héél wat projectjes.
En het laatste projectje :EHBO

Klas Marjan/ Katrien
de

Schoolkrant 2 graad Marjan (Katrien) - editie februari
Februari was een hele drukke maar plezante maand. Een korte greep uit de vele dingen
die we deden …
Zo kwamen we allemaal met iets groens naar school op dikketruiendag.

We vierden samen carnaval ?? .

We hebben ook uitgetest met lego hoe tandwielen werkten. Wat een knappe resultaten!

Klas Kathleen

8 februari was het eindelijk zo ver! Na lang Motiveren,
Oriënteren, Verkennen en Experimenteren ging onze
superleuke wetenschapsbeurs van start. We waren
allemaal erg zenuwachtig maar achteraf gezien was
dat nergens voor nodig want iedereen heeft
supergoed zijn best gedaan. Er kwamen veel mensen
kijken en dat was natuurlijk heel erg leuk.

Na het harde werk voor de wetenschapsbeurs, kwam er ontspanning door een fijne carnavalstoet.

We genoten allemaal van een rustgevende vakantie en vlogen er meteen terug in met een fijne
techniekactiviteit van Lego-education.

Klas Rabia
Deze maand hebben we weer hard gewerkt aan ons W.O.- project van het menselijk lichaam. De
bloedsomloop, het ademhalings-, zenuw-, bewegings- en spijsverteringsstelsel namen we onder de
loep.
Ook organiseerden we Travel on the MOVE. We toverden de klas om tot een echt reisbureau en
stelden onze reisbrochures voor aan onze familieleden en kennissen.
Het zesde leerjaar ging op bezoek naar de Hotelschool in Hasselt. De kids waren ingeschreven voor
het kennis(S)makingsproject. Eerst maakten we een muisje van marsepein en chocoladetruffels,
daarna hadden we workshop 'slagerij' en maakten we heerlijke kip met groenten klaar.
Is de grote wilgentunnel jullie al opgevallen? De derde graad werkte samen met Liselotte van
Natuurpunt en twee vrijwilligers aan de wilgentunnel.
Sommige kinderen van onze klas stelden voor om zelf bewegingsworkshops te geven aan hun
klasgenoten: dans, krav maga, muay-thai, hockey, basketbal, skaten en jazzballet. Zowel de
begeleiders als de deelnemers hebben genoten van deze actieve activiteit!
Verder hebben we de verjaardag van Noemi, Ela en Michaël gevierd! Hiep hiep hoeraaaa voor de
jarigen!

