Schoolkrant
maart ‘18
Jarigen van de maand:
1 : Keanu L1
2 : Jasmijn L3 / Amélie L5
3 : Poyraz K1
4 : Vinz P
6 : Yorben K2
7 : Amber P. L4
11 : Zyna L5
12 : Emre L5
13 : Elina Marie P / Jesus K1
16 : Kathleen
17 : Bryce K3 / Kristie
23 : Gloria L2
24 : Pauline K3 / Emani L3
26 : Katrien
27 : Miet L6
28 : Julius K2
30 : Moira P

Belangrijke data:
16-20 : Kamp: Freinet goes Wild Wild West
16 : Sportdag 1e gr
20 : geen naschoolse opvang !!!!!!!!
23 : Toneel K1
25 : Forum
26 : opening ‘ vergroening-Mos project ‘
30 : Facultatief verlof : GEEN SCHOOL !!

Klas Nath
Maart was een drukke maand. Er was de voorleesweek waar oma’s , leerlingen, een juf van de andere
klas en de juf zelf heel wat boekjes kwamen voorlezen.

De schoolfotograaf kwam ook op bezoek en er was ons project rond mandala’s die feestelijk werd
afgesloten op de dag van de kleuters. Die dag waren we allen koning of koningin voor een dag en
hadden we een echte kunsttentoonstelling van onze mandala werkjes.

Ook was er een lekker paasontbijt en de paashaas was geweest.

Tijdens deze maand vierden we ook de verjaardag van Vinz, Elina Marie en Moira die alle 3, 3 kaarsjes
mochten uitblazen. Proficiat!!!!

Nu is het genieten van de paasvakantie .

Klas Ann / Els
We zijn de maand maart begonnen met prentenboeken, want het was natuurlijk
“voorleesweek”. In deze week hebben we verhalen uitgewerkt en nagespeeld met popjes,
boekverslagen getekend en we hebben zelf verteldozen gemaakt. Vooral zelf op
berenjacht gaan in onze schooltuin vonden de kleuters heel erg leuk ☺
We hebben ook 2 weken intensief gewerkt rond mandala’s. We bekeken filmpjes, kleurden
mandala’s in maar hebben vooral heel veel geëxperimenteerd met kosteloze materialen om
zo telkens op nieuw andere mandala’s te vormen. Ten slotte maakten we zelf één
kunstwerk op hout met kosteloze materialen. Al deze kunstwerkjes konden we bewonderen
op onze ‘Dag van de kleuter’. Dat was een super leuke dag met een uitstapje naar
Bokrijk. We gingen er in het arboretum om zoek naar sporen en natuurschatten, en we
werden beloond met een picknick op de speeltuin.
Na al dat harde werk gaan we genieten en goed uitrusten, zodat we na de vakantie al die
zieke klasgenootjes kunnen terug zien!

Julius 5 jaar

Jesus 4 jaar

Klas Kristie / Kiri
De maand maart was er eentje van vele jarige en leuke activiteiten! We vierden deze maand de verjaardag van
Yorben, Bryce, Pauline, Kristie en Sheldon. Natuurlijk leerden we ook een nieuwe letter, de letter P. Uit de
woordspin hierrond hielden we een pettendag in de klas en knutselden piano’s. Er was ook groot bezoek met de p,
de politie.

Tijdens de voorleesweek heeft de school ook een echte vooleesMOVE gehouden en we deden met onze klas mee
aan de stemming voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.

Het 1ste integratiemoment met Kirsten was ook groot moment voor de 3de kleuterklas. Kiri ging drama doen met
de 1ste graad. Op 1 maart was het complimentendag, tijd om alle juffen en directie eens een pluim te geven!

En we sloten de maand maart ook feestelijk af met een geslaagde 'dag van de kleuter'!

Klas Kirsten
We begonnen de maand maart met ‘ complimentjesdag ‘. We schreven met veel
plezier complimentjes voor elkaar. Helemaal verdiend vierden we in maart ons
letterfeest met een letterzoektocht, een letterbingo, knutselen van een
boekenmonstertje en nog veel meer leuke dingen.
Het was ook de start van ons nieuw project ‘ Tijd ‘, boordevol fijne en leerrijke
activiteiten: een opdrachtenspel met kalenders, een poster met oude familiefoto’s
maken, de klok aflezen, kennismaken met oude spelletjes, …
We sloten deze maand af met een lekker paasontbijt en een goed gevuld paasmandje,
dat we gingen zoeken in de schooltuin.
Na het maken van de 1ste strofe van ons kamplied, zijn we nu helemaal klaar voor het
kamp : wat kijken we hier naar uit! Maar eerst VAKANTIE… geniet er allemaal goed
van!

Klas Martine / Lynn

Tijdens de voorleesweek gingen de juffen eens in
een andere klas voorlezen. Ann kwam voorlezen bij
ons en Martine las voor aan de kleuters. SUPER!

We bezochten de bibliotheek om naar het werk van Leo Timmers te kijken
en te luisteren. Wat was dat een beleving.
We gingen, we zagen en genoten ervan. ☺

Hiep hiep hoera voor Gloria!
In maart vierden we ook Gloria’s verjaardag. We werden getrakteerd op
heerlijke soep met beschuiten. Dank je wel!

Groetjes, Martine en Lynn

Klas Marjan/ Katrien
In maart gingen we samen schaatsen met de derde graad, supertof was dat!

We hebben eindelijk 10 000 dopjes geteld! Knap werk jongens ??
Bedankt iedereen om zoveel dopjes binnen te brengen!!

We vierden de verjaardag van Emani, Rebeka en Katrien.

Fijne vakantie allemaal!!

Klas Kathleen/ Karolien

Klas Rabia
De derde graad beleefde een drukke maand met leuke activiteiten.
We leerden over afval beheren op school. In samenwerking met Natuurpunt staken we
onze handen uit de mouwen voor de natuur. Dankzij ons harde werk is de heide in De
Maten weer hersteld.
Naar aanleiding van ‘De Week van het Geld’ kwam Eda naar onze klas om het spannende
spel Just’in Budget te spelen. Zo leerden we spelenderwijs omgaan met geld.
Tijdens de Franse les speelden we het toneelstuk ‘au supermarché’ : eerst een
boodschappenlijstje maken, daarna naar de winkel gaan om boodschappen te doen en
vragen en zeggen hoeveel iets kost.
We hebben prachtige vrije teksten geschreven met woordjes op -heid en -teit. Na de
vakantie willen we de verhalen creatief verwerken en er een vrije tekstenboekje van
maken.
Samen met de tweede graad zijn we gaan schaatsen in de Schaverdijn in Hasselt. Het
was voor iedereen een dagje vol schaatspret!
Ook hadden we drie jarigen in de klas: Amélie, Zyna en Miet! Nogmaals een dikke
proficiat en bedankt voor de lekkere traktaties!
Deze maand sloten we af met een heerlijk paasontbijt en een leuke film.
Na de paasvakantie is het zover en gaan we op kamp naar Kinrooi. We kijken er enorm
naar uit! Maar eerst volop genieten van onze paasvakantie!

