Schoolkrant
mei ‘18
Jarigen van e maand:
6 : Luca K1
9 : Elliot P
10 : Robin K3 / Georges L2
13 : Andreas L5
14 : Stella L2
19 : Ali K1 / Emin K1
20 : Manuel K3
28 : Muhammed Emin K1 / Dotte K2
29 : Noor K1
30 : Suzanne K3

Belangrijke data :
4 : sportdag 2e graad
6 : facultatieve verlofdag : GEEN SCHOOL!!
11 : sportdag 3e graad
12 : Bezoek ZOL K3
15 : Suikerfeest
19 : oudercontact klas Nath, Ann/Els, Kristie/Kiri
21 : oudercontact klas Nath, Kristie/Kiri
25 : schoolreis kleuters en 1e graad + oudercontact LO
26 : proclamatie K3 en LO6
27 : forum
28 : schoolreis 2e en 3e graad
29 : laatste schooldag ( halve dag )
30 : start zomervakantie

Succes met de eindtoetsen!!!!!

Klas Nath

Ook de maand mei is weer omgevlogen. We vierden de 3e verjaardag van Elliot.

We mochten nog 2 nieuwe vriendjes verwelkomen : Quinn en Keano .

We werkten in onze moestuin: onkruid wieden, planten , water geven.

En we maakten een leuke uitstap naar het Wildpark.

Klas Ann / Els
Wat is de maand weer snel omgevlogen! We hadden heel wat jarigen met leuke feestjes:
Luca, Emin, Ali en Noor zijn 4 jaar geworden en Dotte werd 5. We onderzochten
buxusrupsen en –motten en huisjesslakken. We hadden het over onze familie en maakten
heel wat verhalen. De Bee Bot was ook in onze klas, daarmee leerden we al spelend
programmeren. We gingen ook samen met alle andere kleuters op uitstap naar het Wilden Wandelpark van Molenheide, dat was een super leuke dag! We zagen heel veel herten,
everzwijnen, bijen, geiten, schapen, konijnen, kippen, ganzen, eenden,… en smulden van een
lekkere traktatie, een ijsje. Dat hadden we wel verdiend na zo een mooie wandeling ;-)

Klas Kristie / Kiri
De maand was gestart met een leuke muziekronde door Silke. Ze had een lied gevonden ‘in
mei leggen alle vogels een ei’. Door het lied waren de kleuters erg geïnteresseerd in ‘het ei’.
Bryce nam graag eieren mee van thuis om het eens waar te nemen en te gebruiken voor een
omelet.
We leerden de letters M en F.
Er was een moederdagatelier waar we een mooi cadeau konden maken voor onze mama’s.
De kleuters maakten ook samen met de mama van Andert milkshake
Voor de letter F hebben we een fietsdag gehouden, fruit: watermeloen waargenomen en
geproefd en feest gevierd voor de verjaardag van Robin, Manuel en Suzannne.
De derde kleuterklas ging naar een hele speciale toneelvoorstelling : De bus met benen. Daar
mochten we zelf in de bus klimmen en daar al liggend genieten van de voorstelling. De oudste
kleuters gingen ook voor de 1ste keer schaatsen.

Ten slotte gingen alle kleuters samen op stap naar het Wandel- en Wildpark in Molenheide.
Het was een TOPdag!

Klas Kirsten
We startten de maand sportief, want we gingen naar ‘ Kronkeldiedoe ‘ in
sportcentrum en we brachten te voet een bezoekje aan de bibliotheek.
Yusa bracht in onze praatronde een walkie talkie mee, dus leek het ons een
superidee om zelf een bekertelefoon te maken en te ontdekken hoe we nu het best
elkaar konden horen.
Onderzoeken doen we ook erg graag en zeker als daar water bij komt kijken, dus
vulden we heel wat potjes, bekers, glazen, flessen, … om te weten te komen waar
minder, evenveel en meer dan 1 liter water in ging.
En natuurlijk werkten we in de maand mei met héél veel liefde aan onze
moederdagverrassing: we naaiden een tasje en drukten ons eigen inpakpapier.
Op naar alweer de laatste maand van dit schooljaar: Tijd vliegt, als het leuk is!!!

Klas Martine / Lynn
Stella was jarig. Maar ook Georges blies 9 kaarsjes uit.
Een dikke proficiat en een warme knuffel voor jullie allebei.

De kids oefenden hun fietskunsten op het verkeersparcours en kregen
hun brevetje : “ Ik kan fietsen”

Het was nogal een sportieve maand, want we gingen ook naar
Kronkeldiedoe.

De vergroening van de speelplaats werd plechtig gevierd op buitenlesdag.

Klas Marjan / Katrien

Klas Marjan/ Katrien

In mei was het prachtig weer! Daarom zijn we zoveel mogelijk naar buiten getrokken. Zo bouwden we
insectenhotels, hielden we buiten klasraad, leesatelier, aten we gezellig buiten, berekenden we de omtrek
en de oppervlakte van de bloembakken en zoveel meer. Enkele sfeerbeelden:

Klas Kathleen/ Karolien

Klas Kathleen / Karolien
We hebben al heel wat zonnige dagen
gehad in mei en daarom proberen we af
en toe onze klassenraad of afsluitronde
in de buitenklas te doen.

We hebben samen met de klas van Katrien
gewerkt rond vroeger en nu. Na een leuke
PowerPoint van Alexander gingen we zelf aan
de slag. We tekende met kolen, gingen op zoek
naar het verschil tussen materialen van vroeger
en nu en zochten gepaste muziek bij
verschillende afbeeldingen van vroeger.
We hebben deze
maand veel receptenrondes gehad.
We hebben dan ook lekker kunnen smullen
van verschillende recepten.
Cup cakes, chocolademousse, salsa,….

Wij waren woensdag aan de buurt voor het forum.
Onze klas vond het wel leuk om het
dansje van Yara en Kaat nog eens te
laten zien. Janneke kondigede Yara en
Kaat aan, aan de hand van een rijmpje.

Klas Rabia
Hopelijk waren alle mama’s blij met het badzout dat hun kinderen zelf gemaakt hadden! We
zijn al zelfs begonnen aan onze knutselwerkjes en gedichtjes voor Vaderdag;)
In De Maten hebben we een leerrijke belevingstocht en vijverbiotoopstudie gedaan. We
hebben kennis gemaakt met enkele plantensoorten in de duinen zoals zandzegge,duingras,
…vogels zoals de zwartkop, de tsjif tsjaf,… . In groepjes mochten de kids op zoek gaan naar
waterdiertjes. Zo hebben ze heel wat diertjes zoals nimfen van glazenmakers
zoetwatervlokreeftjes, een water pissebed en zelfs een kokerjuffer gevangen en
gedetermineerd.
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.
We zijn ook volop bezig met de voorbereiding en heel wat herhaling voor de grote toetsen,
want over twee weken is het zover! We zijn gestart met het meter-en peterschap d.w.z. dat
er telkens een leerling van het zesde een leerling van het vijfde helpt met de begeleiding, de
planning en voorbereiding van de toetsen,e.d. De kids leren met en van elkaar! Zalig om te
zien!
Lieve kids van de derde graad, ik wens jullie alvast heel veel succes met de toetsen!!!

