Schoolkrant
november ‘17
Jarigen van de maand:
5: Remy KO2
12: Ellen
13: Kaan LO2
15: Leander LO6
17: Nelke KO3 /Jaiden LO1
20: Artuur KO1 / Iliano KO2
26: Aurelio LO1
29: Aylin KO1

Belangrijke data december:
5: Sint op school
6: overhandigen van de cheque van Ketnet koekenbak aan Zorgranch Stappen
12: 2e graad Alles met de bal.
15: Winterland vanaf 18u ( hapjes, drankjes, workshops voor de kinderen , ….)
19: Klas Kristie/Kiri + KO2 Els/Ann: Rollebolle
20: Forum
21: Rapport LO + ouderavond KO / LO
23: start van de kerstvakantie

Klas Nath
Deze maand mochten we 5 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas: Moira, Erva-Sara, Elina Marie, Emir
en Vinz.

We hadden ook 2 jarigen in de klas: Artuur en Aylin. Beiden werden ze 3 jaar. Gefelicifloepstaart alle 2.
We bakten ook koekjes voor Ketnet koekenbak. De opbrengst zal naar Zorgranch Stappen gaan. Op 6
december zullen we het bedrag weten. Spannend!!

We speelden ook fijn met de herfstblaadjes,

,

maakten een uitstap naar het Heempark ,
en we mochten al een
keertje onze schoen zetten in de klas. Gelukkig hadden Sint en de pieten er iets in gelegd.

. Het was weer een leuke maand die al weer
omgevlogen is. Blijf vooral onze belevenissen volgen op onze blog . Ga naar de website van onze school
www.freinetonthemove.be en klik op onze klas.!!

Klas Ann / Els
Hallo,
In november vierden we feest voor 2 jarigen: Remy en Iliano! Proficiat!

De eerste vrieskou kwam in ons land aan, net als de lieve Sint!

We hebben een groot dino-project gehad met veel onderzoekjes. In de ontdekkoffer zat een selfiestick,
kookmateriaal en werkmateriaal waar we leuk mee aan de slag zijn gegaan!

Klas Kristie / Kiri

Het was weer een hele leuk maand, die novembermaand!
We leerden 2 letters : de A en de S.
Daar rond hebben we fijne activiteiten gedaan.
Rond de letter A maakten we zelf appelmoes en deden we een heel leuk onderzoek
rond de aardbeving en astronauten
We onderzochten appels en hebben gedrukt met aardappelen.

Rond de letter S maakten we allerlei soorten slangen en mocht Sinterklaas natuurlijk
ook niet vergeten worden. De kinderen experimenteerden met houtskool en maakten
een sponsdruk van de schoorsteen van Zwarte piet.
In november zijn de oudste kleuters ook aan de slag gegaan met de contractjes. Om
af en toe tot rust te komen doen we wel eens een yogalesje, deze maand deden we
een herfstyoga.
In onze ‘voorstelronde’ kwamen al enkele kinderen voorbij.

Tot slot zetten de school zich in voor een goed doel. We verkochten koekjes t.v.v.
Ketnetkoekenbak voor Music for life. De kleuters van Nath hebben de koekjes
gebakken, de kleuters van Els hebben ze ingepakt en wij mochten ze verkopen.
Er zijn al 3 belangrijke datums.
5 december komt Sinterklaas op bezoek, 6 december maken we bekend hoeveel
centjes we met de hele school ingezameld hebben en 7 december gaan we naar de
bakkerij Snijkers in Genk.
De novembermaand kan niet meer stuk en de december begint alvast goed ☺!

Op maandag 20 november vierden we ‘Dag van de leerling’ met als thema:
De rechten van het kind (20/11/1989)
De leerlingen kregen een ‘rode loper’ verwelkoming met post-it’s met persoonlijke
complimenten.
Nadien kreeg iedereen een croissant met een drankje.
Tijdens de workshops konden de leerlingen kennismaken met een aantal rechten van het
kind.
Al deze workshops konden plaatsvinden dankzij de vele helpende handen.
Tijdens de lunch werd er een uitgebreid buffet én dessertenbuffet aangeboden.
Na dit eetfestijn gingen de workshops nog even verder. In de photobooth kon iedereen een
leuke foto laten maken, die ze mee naar huis kregen als aandenken.
Om af te sluiten kregen de leerlingen een ballon waaraan ze hun eigen wens konden
hangen. Met de hele groep zongen ze het kinderrechtenlied en lieten ze hun wensballonnen
in de lucht. Een kleurrijke afsluiter met tevreden leerlingen van Freinet on the MOVE. Een
topdag!

Klas Kirsten

Recht op zorg

TIJDENS DE WORKSHOP ‘ RECHT OP ZORG’ ERVAARDEN DE KINDEREN HOE HET IS OM TE
LEVEN MET EEN HANDICAP.
ZE DEDEN VERSCHILLENDE LEUKE OPDRACHTEN ZOALS BASKETTEN IN EEN ROLSTOEL,
BLIND VERVEN,…
HET WAS EEN ACTIEVE EN SUPERTOFFE WORKSHOP!

Klas Martine / Lynn

Schoolkrant november 2de leerjaar
De dag van de leerling met verschillende workshops was een succes.
De kinderen werden die dag echt verwend.
Ook de koekenbak voor de “zorgranch: Stappen”
was echt een gezellige namiddag.
Oma Annie en moeke Fien kwamen met de kinderen koekjes bakken.
Die hebben we verkocht in de buurt samen met Godelieve (moeke Nette)
en moeke Fien ( moeke Amber)

We hebben ook geleerd over het heelal : de zon , de maan en de planeten.
Maar ook hebben we proefjes gedaan rond zintuigen.

13 november vierden we de verjaardag van Kaan.
Een dikke proficiat en 3 dikke kussen.

Klas Kathleen

Recht op verzorging

TIJDENS DE WORKSHOP ‘ RECHT OP VERZORGING LEGDEN WE DE LEERLINGEN ECHT IN DE WATTEN. DE
KINDEREN KREGEN EEN ECHTE MAKE-OVER. WE MAAKTEN STANDJES WAAR DE KINDEREN ZICH OP EN
TOP KONDEN LATEN VERZORGEN DOOR MAKE-UP, HENNA, NAGELLAK OF DOOR ONZE TOFFE KAPSTERS.

Klas Marjan

Recht op spel en ontspanning

TIJDENS DE WORKSHOP RECHT OP SPEL EN ONTSPANNING HADDEN DE KINDEREN DE KEUZE UIT
VERSCHILLENDE LEUKE ACTIVITEITEN.
ZE KONDEN GENIETEN VAN EEN SESSIE YOGA BIJ AN, EEN SESSIE SCHAKEN BIJ DE PAPA VAN SELIM,
GEZELSCHAPSSPELLETJES OF LEUKE BEWEGINGSSPELLETJES.
NA DEZE WORKSHOP WAREN DE KINDEREN WEER HELEMAAL ONTSPANNEN.

Klas Rabia

Recht op een naam en nationaliteit.
TIJDENS DE WORKSHOP ‘ RECHT OP EEN NAAM EN NATIONALITEIT’ MAAKTEN DE LEERLINGEN KENNIS
MET DE NIEUWE TREND

MET EEN BEETJE FANTASIE EN CREATIVITEIT MOCHTEN DE KIDS HUN NAAM TEKENEN EN VERSIEREN OP
EEN ORIGINELE MANIER! ZE KREGEN ONMIDDELLIJK DE SMAAK TE PAKKEN EN TOVERDEN HUN NAMEN
OM TOT PRACHTIGE KUNSTWERKJES.

