
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Schoolkrant 

 januari 2019 

Jarigen van de maand: 

 

1 : Hannes LO3, Lander LO5 

2 : Amber C. LO3 

4 : Wannes P 

6 : Martine 

15 : Ayla KO2 , Lares P 

16 : Andert LO1, Lucas LO4 

19 : Lou KO3 ,Katia 

21 : Yves 

30 : Norea KO1 

31 : Jaylano KO1 
 

 

Belangrijke data februari: 

 

1 : instapdag , Bib 2e gr Marjan 

4 : facultatief verlof GEEN SCHOOL 

5 : Bib 2e gr Katrien 

7 : Klas Nath uitstap brandweer, zwemmen 2e gr 

12 : Herstel wilgenhut 3e gr, info-avond 3e gr 

14 : Klas Katelijne uitstap brandweer , zwemmen 2e gr. 

15 : ateliers ( oudste kleuters en LO) 

21 : zwemmen 2e gr 

28 : zwemmen 2e gr. 

 



 

  

 

 

In januari mochten we 2 nieuwe vriendjes verwelkomen in ons klasje: Silas en Danto. Onze 

jongensklas breidt goed uit 😊. We konden ook genieten van de sneeuwpret op school. Leuk 

om sneeuwballen te gooien , maar ook onze vriendjes de vogels voorzien van eten. We 

speelden ook duo-spelletjes, knutselden samen met de mama van Aissa en we vierden ook de 

verjaardag van Wannes die deze maand 3 kaarsjes mocht uitblazen. Er kwamen ook nog 

vriendjes wennen die snel ons klasje vervoegen , en ja , ook weer jongens 😊 😊 . 

 

Klas Nath 



  

 

 

 

 
Allereerst wensen alle kleuters van de muizenklas jullie 
het allerbeste voor 2019! 
De kleuters zijn het nieuwe jaar gestart met een extra 
vriendinnetje in de klas : Hatice.  
 
De periode van regen,  grote plassen op de speelplaats, 
sneeuw en koude wind is nu echt aangebroken.Een goede 
periode dus om te oefenen om onze jas, muts, sjaal, 
handschoenen en laarzen zelf aan te doen.  
In de klas zelf is het lekker warm en werden er deze 
maand verschillende  onderzoeken gedaan;  
- dag –en nachtdieren 
- hoe groot zijn we?  
- hoe poetsen we onze tanden? 
- statische elektriciteit: hoe werkt het juist?  
 

 
 
 
In Januari waren er maar liefst 4 jarigen; 
Lares, Norea, Jaylano en Katia zelf.   

Klas Katia 



 

 

  

 

 

 

Winterwandeling Freinet on the Move 

GENK - Op zondag 20 januari organiseerde Freinet on the Move voor de eerste keer haar winterwandeling. 

De kinderen hun ouders en andere familieleden of sympathisanten genoten van een fijne wandeling in De 

Maten. 

Eerst werden alle ouders, kinderen, familieleden en andere sympathisanten op de school ontvangen met 

een koffiekoekje en een warm drankje. Daarna begonnen ze met veel enthousiasme aan een wandeling in 

De Maten, waarbij er gekozen kon worden tussen de afstand van 3 of 5 kilometer. In het bos zelf stond een 

drankstandje opgebouwd, waar het gezellig vertoeven was in het heerlijk zonnetje. Als afsluiter konden de 

wandelaars op school nog nagenieten van een lekker tasje soep, een verse wafel of een hotdog. "De eerste 

editie van onze winterwandeling was alvast een groot succes!" besluit Freinet on the Move. 

 

Klas Ann / artikel HBVL 



 

  

 

 

 

 

 

 

Wat leuk om het jaar samen in te zetten! We deden dat met de hele klas met een mini Nieuwjaar 

drink. Aftellen en mekaar gelukkig nieuwjaar wensen hoorde daar natuurlijk ook bij! 

Maar we hebben ook andere leuke dingen gedaan deze maand. We leerden de letters G van Geluk 

en W van Wensen.  

We hielden een nieuwe ronde : de Getallenronde waarin elke kleuter een getal creatief mocht 

voorstellen.  

Samen met de klas van Ann gingen we Rollebollen in het Sportcentrum in Genk en we leerden over 

de boterhamvriendjes in de klas. 

Ook genoten we samen van de sneeuw, we probeerde een sneeuwman te maken en lieten water 

bevriezen. Want brr wat was het koud !  

Een hele leuke maand dus! Op naar februari! 

 

 

Klas Kristie / Mutlu/ Katelijne 



 

  

 

 

 

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op …tijd vliegt, als het leuk is op school! 

Joepie , de 1ste sneeuwvlokjes vielen  en natuurlijk konden we het niet laten om interessante proefjes 

met ijs en sneeuw uit te voeren. 

In januari beleefden we ook veel plezier op de schaatsbaan in Hasselt; daar kregen eerst een korte 

schaatsles om daarna met ‘ vallen en opstaan ‘ echt op het ijs te gaan schaatsen. 

Omdat ‘ wiebelende tandjes ‘ echt wel leven in ons klasje, startten we ook met een tof 

tandenproject: tandenspelletjes spelen, tandendoosjes verven, een tandenkalender maken, onze 

tanden poetsen op een cool tandenpoetslied en nog veel meer. 

Op naar de kortste maand van het jaar, met hopelijk nog veel sneeuw ☺! 

Klas Kirsten 



 

  

 

 

 

 

Deze maand hebben gewerkt rond de jaarkalender. 

De kids hebben zelf een seizoenkalender gemaakt en oefeningen op de 
maandkalender van december en januari. Iedereen heeft zijn brevetje behaald. 

 

We maakten voor begrijpend lezen een trommel met een beker en een ballon. 

Maar ook een zeepbel in een zeepbel. 

Dit experiment was helemaal geslaagd, bijna iedereen had een zeepbel in een zeepbel 

kunnen maken. 

         

Het 2de leerjaar maakte ook een klasgedicht over vriendschap. 

                       Vriendschap is: 

                     “Samen voetballen 

                    Samen Fortnite spelen 

                           Teamwork 

               Want ik ben ik  en jij bent jij 

             Ik ben jou en jij bent een beetje mij 

                        Samen zijn we blij 

          Vriendschap gaat voor mij nooit voorbij 

                 Zonder jullie is er geen mij 

                     Het is fijn met jou erbij.” 

Klas Martine / Lynn 



 

  

 

 

 

 

We zijn de maand begonnen met het maken van een nieuwjaarscocktail met allemaal 

verschillende laagjes. Verder waren er veel jarigen deze maand. Zo vierden we de 

verjaardag van Yana, Amber, Hannes en Lucas. Dikke proficiat allemaal!  

We hebben deze maand ook onze 1 000 wc-rolletjes gehaald. Bedankt aan iedereen 

die ons hiermee geholpen heeft.  

Omdat de weerman de windrichting nooit kon bepalen, hadden we het idee om zelf 

een windwijzer te maken. Deze windwijzers moeten nog even uitgetest worden en 

kunnen dan gebruikt worden.   

Ata stelde tijdens zijn familieronde zijn stamboom voor aan de klas. De kinderen 

waren hier heel enthousiast over en nu hebben we allemaal onze eigen stamboom 

gemaakt. Knap hoor!  

We zijn deze maand ook gestart met plannetjestijd. Tijdens plannetjestijd gaan de 

kinderen met hun eigen plan/idee aan de slag. Zo kunnen de kinderen echt kiezen 

wat ze doen. Dit kan techniek, beeld, schrijven, wiskunde, … zijn. Alle vakken komen 

hier aan bod. Een leuk moment voor de kinderen!  

 

 

 

Klas Marjan 



 

  

 

 

 

 

Tweede graad Katrien  
 

Hallo allemaal  

We begonnen januari goed met een speciale nieuwjaarscocktail die bestond uit verschillende laagjes, 

al was het niet makkelijk die laagjes in onze cocktail te krijgen. Maar we hebben ervan gesmuld! 

            

We deden een project over andere talen. We leerden tellen in het Roemeens met de mama van Filip 

en zochten uit hoe we hallo zeggen in verschillende talen. 

     

We maakten zelf een windwijzer en samen met een kompas proberen we zo ’s morgens te bepalen 

van waar de wind komt.   

      

       

            

Klas Katrien 



 

 

 

 

 

Paul van Child Focus kwam naar onze klas om een interactief 

spel te spelen rond vermiste kinderen, seksuele uitbuiting en 

veilig internetten. De kids mochten detectives zijn en in kleine 

groepjes heel wat raadsels / opdrachten oplossen en 

verdwijningen van kinderdossiers onderzoeken. Verder was 

het de grote Wetenschaps- en techniekdag in de 

Middenschool Genk. Daar konden de zesdejaars genieten van 

geweldige chemische voorstellingen  en kregen ze allerlei 

interessante workshops rond techniek en wetenschap. Deze 

maand hebben we  de verjaardag van Quinten en Janneke 

gevierd. Dikke proficiat! We zijn ook volop bezig met ons 

grote project rond de historische tijden. Alle groepjes doen 

hard hun best! Op 8 februari nemen de leerlingen hun ouders 

mee op een reis door de tijd. We kijken er echt naar uit! 

 

 

Klas Rabia 


