Schoolkrant
september ‘18

Jarigen van de maand:
7 : Lauren LO2, Kaat LO4
12 : Bryan KO2
13 : Sterre LO1
14 : Merel LO2
16 : Jens LO5, Kirsten
19 : Ömer KO2 , Rabia
20 : Finn KO2 , Mika LO4
26 : Dean KO1 , Martine ( Protestantse gods.)
28 : Loris LO2
29 : Felix LO1
Belangrijke data oktober:
3 : pedagogische studiedag : geen school / geen opvang
4 : Werelddierendag
6 : BBQ Freinet on the Move
24 : forum
27 : start van de herfstvakantie

De Movertjes van Freinet on the
Move willen iedereen die
meegewandeld heeft , op bezoek is
gekomen, tijdens de 24 uren van
Levensloop Genk ’18, bedanken!!!

Klas Nath
Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met 12 eerste kleuterklassers en 2 instappers. Welkom in ons
klasje : Elina Marie, Ali Imran, Ali, Rinus, Vinz, Amauri, Eloise, Wannes, Miray, Moira, Ammar ,
Jasper, Quinn en Aissa.

We vierden ook al de verjaardag van Amauri en Quinn die in augustus jarig waren.

De kleuters waren ook al gefascineerd door de onderwaterwereld en de brandweer dus daar hebben we
al heel wat rond gewerkt in de klas.
Wil je ons een bezoekje brengen , dan moet je naar onze nieuwe klas komen die zich in het groene
gebouw bevind.

Klas Katia

Tijdens de grote vakantie werd er niet stilgezeten in onze school. Eén van de werken was, de verhuis van de opvang en
de opbouw en inrichting van de twee klassen van de jongste kleuters. Vanaf 1 september 2018 hebben Nath en Katia
hun intrek genomen in het voormalige opvanggebouw. Ellen en Greet vangen de kinderen nu voor en na school op in
de ‘oude’ klas van Nath.
In de klas van Katia, ook wel de muizenklas genoemd, werd er nieuwe gyproc geplaatst en een nieuwe vloer. Er wordt
dit schooljaar ook nog vensterbekleding aangebracht.
Na heel wat verhuis en inrichtwerk, is het lokaal, een leuke , gezellige, toffe klas geworden. De kleuters hebben er al
heel wat hoeken kunnen verkennen en zijn er nu al goed thuis. Maar het mooiste in het klaslokaal, zijn de kleuters die
het elke dag vullen.

Klas Ann
De eerste maand in onze egeltjesklas is omgevlogen! We mochten enkele
nieuwe vriendjes verwelkomen: Finn in KO2 en Hudayfah en Kamernur in
KO3. Verder kwamen ‘oude’ gezichtjes weer bij elkaar in de klas te zitten,
waardoor we nu een leuke mix van vrienden hebben. We leerden elkaar beter
kennen met ons klas-vriendenboek dat we maakten. We hebben al enkele
onderzoekjes gedaan, gingen samen met de vosjesklas van Kristie en Mutlu
op wandeling en begonnen met de boeken-, vakantie- en muziekrondes. De
kleuters van KO3 gingen met Kristie op bezoek in het ZOL terwijl KO2
met schuim en zeep kliederde voor schrijfdans ;-)
We vierden ook al 2 verjaardagen: Aloisio en Finn werden 4 jaar!

Aloisio

Finn

Dit zijn wij !!!

Klas Kristie / Mutlu
We zijn ons schooljaar in de vosjesklas heel goed gestart. We zitten met 20 kleuters in
de klas en hebben al veel leuke dingen gedaan. We zijn begonnen met een project ‘ Dit
ben ik!’ en maakten samen 1 groot vriendenboek. We werkten rond onze eigen ik en
zochten welke talenten we allemaal hebben. En dat zijn er meer dan we dachten!
We gingen samen met de egeltjesklas van Ann op uitstap naar de speeltuin waar we fijn
samen gespeeld hebben. De derde kleuterklas ging ook op bezoek naar het Z.O.L. en
daar kregen ze een rondleiding in de buik van het ziekenhuis.
Verder hadden we twee jarigen in de klas : Ömer en Bryan werden allebei 4 jaar en dat
hebben we natuurlijk gevierd.
We hebben gewerkt rond de week van de mobiliteit en hebben een fietsdag gehouden op
school.
En natuurlijk hebben we ook nog een aantal leuke onderzoekjes gedaan! Nu op naar
oktober, dat gaat zeker en vast een even leuke maand worden!

Klas Kirsten

Wat was onze 1ste schooldag, de dag waarop we naar ‘ de grote klas ‘ gingen, spannend!
We mochten 3 nieuwe vriendjes verwelkomen, waardoor ons klasje 21 leuke kids telt: 14
jongens en 7 meisjes. Het ijs werd meteen gebroken, want we speelden leuke
kennismakingsspelletjes en deden een toffe fotozoektocht doorheen onze school.
Samen met Kirsten leerden we tijdens de 1ste maand al verschillende letters lezen en
schrijven. We trokken ook al regelmatig naar buiten om te leren: getalbeelden leggen,
patronen maken, schrijven met water en in het zand, … allemaal heerlijk om te doen!
Tijdens vrije werktijd maakten we kennis met de handige handjesdozen, de vele puzzels, de
poppenkast,... We knutselden ook al heel wat mooie dingen en typten / stempelden / … onze
1ste vrije teksten.
Je leest het goed… ja, we voelen ons al als visjes in het water in ons nieuw klasje.
Wij kijken alvast uit naar onze geplande activiteiten in de maand oktober ☺☺☺.

Klas Martine / Lynn
In september hadden we 3 jarigen.
Een dikke proficiat voor Lauren, Merel en Loris !!!!!!!

Ook hebben we al héél wat geleerd.
Zo had Mikail een prachtig artikel gekozen voor de actuaronde.
Een pony die een blind paard begeleidt. En Aurelio had een artikel over
een luxe boomhut.

Merel en Yusa-Ali hadden een prachtige leerrijke vakantieronde
voorbereid.

Klas Marjan

Hallo allemaal,
De eerste maand van het schooljaar is echt wel omgevlogen! We zitten met 10 lieve jongens
en 9 stoere meisjes in de klas. We hebben al veel leuke en leerrijke dingen gedaan. Eerst
leerden we elkaar wat beter kennen en maakten we klasafspraken. We oefenden onze tafels
nog wat beter in door leuke spelletjes te spelen. We hielden al heel wat vrije werktijd
waardoor onze vrije tekstenmuur al wat meer kleur gekregen heeft. Omdat er ook veel
kinderen in België zijn gebleven, zijn we gestart met het project België. Per 2 zijn we een
provincie volledig aan het onderzoeken. We gaan met onze klas ook een vrije
tekstenwedstrijd organiseren en we hebben jullie hulp hierbij nodig. De ouders mogen komen
luisteren naar onze vrije teksten en hun stem uitbrengen. Later meer hierover… Natuurlijk is
er af en toe ook nood aan ontspanning, daarom hielden we een
wedstrijdje voetbal tegen de klas van Katrien. Spannend!

Klas Katrien
Schoolkrant tweede graad: Katrien
Hallo allemaal
Hier zijn we dan met onze eerste krant van
het nieuwe schooljaar. We zitten met 11
coole kinderen in het vierde en 9 stoere
kinderen in het derde leerjaar.
Wat hebben we al hard gewerkt deze maand!
We maakten allemaal een vrije teksten over
de vakantie. We hebben ook al heel wat
bijgeleerd over de provincies in België door
hierover een lapbook te maken.

Het zonnetje was er nog vaak in september.
Hiervan hebben we zeker nog genoten. We
hebben onze klasraad regelmatig op het
grasveld gedaan. Ook hebben we al een leuke
voetbalmatch gespeeld tegen de tweede
graad van Marjan. Voor herhaling vatbaar!

Er waren tenslotte twee jarigen in onze klas, Kaat en Mika dus we hebben ook al fijn
gefeest!

Tot de volgende keer!

Klas Rabia

Hallo, hier zijn we dan met onze eerste schoolkrant van het schooljaar. Wij zitten met
25 leerlingen in de klas: 13 leerlingen in het vijfde en 12 in het zesde leerjaar. In de
derde graad vliegt de tijd! De maand september is al om en wat hebben we hard
gewerkt. Tijdens de rekenlesjes stonden leuke lessen levend rekenen zoals ruimtelijke
oriëntatie en kijklijnen, meetstands, spiegelen, gewichten, enz. op het programma.
Spelenderwijs oefenen we steeds de nieuwe Franse woordenschat in en spelen we
rollenspelletjes om het Frans vlot te kunnen spreken. De tegenwoordige tijd,
hoofdletters, woorden met t als s, het onderwerp en de persoonsvorm… kwamen aan bod
tijdens de lessen Nederlands. Ook hebben we prachtige vrije teksten geschreven. We
zijn enthousiast begonnen aan een groot project over de historische tijden. September
was ook echt een feestmaand, want we hadden twee jarigen in de klas: Jens en Rabia.
Nogmaals een dikke proficiat;)

