Schoolkrant april ‘18
Jarigen van de maand:
4 : Sheldon K2 / Rebeka L4 / Noëmie L4
6 : Eva
7 : Emiel K2 / Vince K2 / Yara L4 / Karolien ( 2e graad)
8 : Joppe L2
10 : Mattie L3 / Romeo L5
11 : Wiebe L5
15 : Selim L6
16 : Emir P
17 : Caroline ( zedenleer)
18 : Nouri L1
19 : Tuana K3
20 : Anna L3 / Ingrid
21 : Lynn
23 : Caroline ( turnen)
26 : Nore K1
28 : Mathias L3
29 : Nath

Belangrijke data mei:

3 : Kronkeldidoo L2 / Bibbezoek L1
4 : Kronkeldidoo L1
5 : Movestock
9 : Facultatief verlof ( geen school )
17 : Ijsparadijs K2/ K3
22 : De vliegende bus K3
30 : Forum
31 : Goede hondenbaasjes L2

Klas Nath
April was een korte maand maar toch gebeurde er heel wat leuke dingen. We mochten 3
nieuwe vriendjes verwelkomen: Quinn, Dean en Aissa.

We vierden de verjaardag van Emir.
We brachten een bezoekje aan het Wilde Westen en moesten ons beste beentje voorzetten

om onze pluimen te verdienen.
We zaaiden in de klas, plantten bloemetjes buiten. K1 ging naar het toneel We zongen op het
forum en er was de opening van de vergroening van onze speelplaats.

Klas Ann / Els
April was een korte lesmaand, maar toch hebben we heel wat gedaan in de
klas. We begonnen met onze projectweek rond ‘indianen’. We maakten
totems, versierden t-shirts en maakten hooftooien waarop we veren
verdienden. We sloten deze leuke indianenweek af met onze kampdag in
Kinrooi. Daar beleefden we leuke avonturen, samen met de rest van de
school, en dat onder een stralende zon!
De kleuters van KO1 gingen met Els en Katia mee naar het toneel terwijl de
oudste kleuters heel wat rond wiskunde deden in de klas. We vierden de 4de
verjaardag van Nore en er was ook nog onze officiële opening van onze
groene speelplaats. April was dus weer super leuk ☺

Klas Kristie / Kiri

Schoolkrant april
April leek een korte maand maar we hebben ons wel weer reuze geamuseerd. Het was
de maand dat het zonnetje fijn begon te schijnen. Snoetjes insmeren, picknicken en
een buitenspeeldag houden stond op ons lijstje. Onze jarigen van april op een rijtje:
Vince, Sheldon,Emiel en Tuana.
Na de vakantie vertrok de derde graad op kamp mat als thema ‘Wild wild west’. Wij
hebben op school ook gewerkt rond dit thema. We maakten hoofdtooien, indianen tshirts en versierden onze eigen totem. We werden zelf indiaantjes en vertrokken op
vrijdag ook naar de kampplaats. Super leuk was het!
We leerden de letters I en C kennen en we werkten rond de letter R. We
onderzochten welke kleuren een regenboog heeft, wat een honingraat was en lieten
onze knappe moves als robot zien.
In de maand april was er ook groot bezoek gekomen op onze school. Binnen ons MOSproject heeft de school gezorgd voor meer biodiversiteit, speel- en leernatuur. Samen
met enthousiaste ouders, RLKM, natuurpunt MOS en de provincie Limburg hebben
we de vergroening van onze speelplaats kunnen realiseren. Met trots lieten onze
kleuters dan ook graag hun groene vingers zien en maakten we een poster dat we
‘duimen voor een groene school’!!
Je leest het goed, dit deden we allemaal op twee weken!

Klas Kirsten
Wat werd april een maand om nooit te vergeten! We gingen allemaal samen op kamp in Kinrooi en daar
beleefden we een zalige tijd…
Deze maand werd Nouri ook een jaartje ouder en dat vierden we met een fijne levenslijnronde en lekkere
pannenkoeken.
Op de officiële opening van het vergroeningsproject staken we onze groene handen uit onze mouwen en
plantten we fleurige bloemetjes in laarsjes die we aan de inkompoort van onze school hingen: echt mooi!
De kids van ons klasje stelden ook de ondernomen acties van MOS voor aan alle kinderen en
genodigden: de wilgentunnel, de boomstammetjes, de buitenklas, de fruitboompjes, …
Wat zijn we zo blij met alle deze leuke ‘ groene ‘ nieuwigheden op ons schooltje ☺☺☺!

Klas Martine / Lynn
Deze maand zijn we op kamp geweest.
Er waren vele activiteiten zoals een bosspel, sport en spel, volksspelen,
een heuse fuif waar iedereen verkleed naartoe kon.
Lekker buiten eten aan de grote tafel, allemaal samen.
Maar ook heb ik prachtige vriendschappen gezien tussen de kinderen.
Hoe zorgzaam en behulpzaam onze kinderen wel zijn.
Drie prachtige dagen !!!!

Klas Marjan/ Katrien
De maand april stond vooral in het teken van het kamp. De voorbereidingen zoals het kamplied
maken en deurbordjes knutselen waren al supertof!
Ook op kamp hebben we natuurlijk een hele leuke tijd gehad. Wat een prachtig weer hadden we vier
dagen lang. Tijdens alle toffe activiteiten leerden we ook de kinderen van de andere klassen nog
beter kennen. Zo maakten we nieuwe vrienden! Op het einde van het kamp waren we misschien een
beetje moe maar wel voldaan! Dankjewel aan iedereen om er zo een toffe week van te maken.

Klas Kathleen/ Karolien

De week na de paasvakantie
vertrokken we op kamp. We hebben
verschillende activiteiten gedaan. Één
hiervan was vlotten bouwen.
We brachten allemaal onze fiets mee en
mochten 2 verschillende fietsparcours doen.
Één parcours was met verschillende
hindernissen en bij het ander fietsparcours
moesten we rekening houden met de
verkeersregels.
Onze klas had de buitenklas uitgewerkt en
eens nagedacht wat we er eigenlijk allemaal
doen en zouden kunnen doen.
Dit hebben we mogen
vertellen tegen de hele school.
Mattiz liet onze zien hoe je een lavalamp
kan maken van dagdagelijkse materialen.
Water met een paar druppeltjes kleurstof,
olie en op het einde een beetje zout.
Wij vonden het alvast leuk om te zien.
Daarna trakteerde Mattiz ons nog
op een lekkere koek en drankje voor
zijn verjaardag.

Klas Rabia

