Schoolkrant
februari ‘19
Jarigen van de maand:
1 : Lorena LO3, Miet
3 : Bilal KO1, Akira LO1
7 : Erva Sara KO1
8 : Ela LO6
9 : Miray peuters
11 : Ilkay KO2
15 : Arke LO3
17 : Meede peuters
18 : Cristian LO3
20 : Do LO1
23 : Aissa KO1
24 : Ammar Yasir KO1
26 : Enes LO3
27 : Rinus KO1
28 : Kamernur KO3

Belangrijke data maart:
2-10 : krokusvakantie
12-15 : stadsklassen 3e gr.
14 : Stresskip 2e gr.
15 : meester op de fiets
21 : Bib tabletspel LO6, zwemmen 2e gr.
22 : Dag van de leerling
28 : zwemmen 2e gr.
29 : American Games 3e gr.

Klas Nath
In februari hadden we heel wat verjaardagen te vieren. Miray werd
3 jaar en Ammar, Aissa en Rinus mochten al hun 4e verjaardag
vieren. Proficiat alle 4.
Ook mochten we 2 nieuwe vriendjes welkom heten: Kaï en Danto.
Fien en Morten kwamen al een dagje wennen.
We gingen ook op uitstap naar de brandweer van Genk. Iets waar
we zo naar uitgekeken hebben. Wat was dat een super leuke
ervaring!!!
Ook hebben we onze eerste tuinactiviteit gedaan: bloembollen
planten .

Fijne vakantie !!

Klas Katia
In Februari waren er 3 kleuters jarig in onze klas : Bilal, Erva Sara en Meede. De mama
en oma van Meede waren ons komen grimeren en glittertattoo’s komen zetten. De
perfecte voorbereiding op Carnaval. Wassim startte 1 februari in onze klas. Ook kwamen
er 3 nieuwe vriendjes wennen. We verwelkomen binnenkort Bieke, Jasper en Meede in
onze klasgroep. Intussen zijn we met 20 kleuters.

De laatste week konden we ons naar hartelust verkleden in de klas. Zo wisten de
kleuters goed als wat ze graag verkleed wilden komen naar onze carnavalsstoet op 1
Maart in Termien. Ter ere van 1 Maart = dag van de complimenten, gaven de kleuters
elkaar een hartje met daarop lieve zelfbedachte opmerkingen over 1 van hun
klasgenootjes. Dit paste ook helemaal in onze week tegen pesten.

Klas Ann / Brenda
Februari was een drukke maand met veel wissels van juffen in de klas. Toch hebben we veel kunnen
doen samen als 1 klasgroep. Lezen jullie even mee?
Sheldon had deze week de boekenronde: ‘het dappere snijdertje.’ Brenda heeft het boek
voorgelezen samen met Sheldon. Daarna hebben we het verhaaltje nagespeeld. Wat een lol hadden
ze erin!
Rond de letter ‘V’ hebben we verschillende activiteiten gedaan zoals: ‘vliegertjes leren plooien met
een stappenplan. Dieren leren tekenen zoals een vis, vos of vlinder en de mama van Yorben is op
bezoek geweest in onze klas, ze is namelijk een verpleegster.’
We hebben geschilderd over carnaval: een carnavalswagen, een stoet, een vlag… We moesten
natuurlijk erbij stempelen wat we precies hadden geschilderd.
2 vrienden van de lagere school zijn komen voorlezen in ons klasje. Het was een boek
zonder tekeningen, wat raar! Maar geloof ons, het was lachen, gieren, brullen voor de
kleuters! ☺
En nu lekker genieten van 1 weekje carnaval vakantie!

Klas Kristie / Mutlu / Katelijne

De tweede maand van 2019 is alweer voorbij. We leerden de letters R en V. We hadden het over
regenbogen en robots. Ook over vazen, vlinders en verkleedkleren. Ilkay was ook jarig en dat hebben
we ook gevierd door popcorn te maken. En we hebben van onszelf clowns gemaakt.
Samen versierde we de carnavalswinkel en we verkochten verkleedkleding. Omdat snoepen af en toe
wel eens mag maakte we samen met de hulp van 2 mama’s heerlijke versierde cup cakes.
Het was weer een super leuke maand.

Klas Kirsten
Het mag dan wel de kortste maand van het jaar zijn, maar wel eentje om nooit te vergeten!
Want … we vierden ons LETTERFEEST met een leuke letterzoektocht, een letterbingo, het
knutselen van een boekenmonstertje en een kleine receptie. Tijdens de voorbereidingen
leerden we een letterlied, drukten we onze uitnodiging, maakten we een letterkroon en
letterslingers en bakten we heerlijke letterkoekjes.
We startten in februari ook met plannetjestijd; zo leuk om ’s morgens meteen actief te
starten met een doos waar heel uiteenlopende opdrachten inzitten.
Akira en Do werden ook een jaartje ouder: een dikke proficiat, lieve meisjes!
Met een geslaagd carnavalsfeestje sloten we deze maand af: op naar een nieuwe maand!

Klas Martine / Lynn / Dorien
Deze hebben we vooral gewerkt rond pesten en sociale vaardigheden.
De kinderen hebben een antipestrecept gemaakt en toen was er stip-it.
We hebben ook meegedaan aan de poëziewedstrijd met een gedicht
over vriendschap.
Merel had er ook nog een prachtig stripverhaal over gemaakt.
We vierden ook het afscheidsfeestje van Jayden Gubbelmans en juf Lynn.

Tijdens het schoolatelier werkten we aan de doelen van techniek.
Constructies maken met spaghetti en marshmallows.

We sluiten de maand februari af met een carnavalsstoet.

Klas Marjan
Tijdens de kortste maand van het jaar hebben we in de 2 de graad heel wat leuke activiteiten
gegaan.
Deze maand waren er 2 jarigen, een dikke proficiat aan Lorena en Enes. We trokken met de klas
naar de bib om te leren hoe we een boek konden opzoeken. We maakten zelf pasta voor de
techniekronde van Lorena, dit was heel leuk en leerrijk. Verder leerden we deze maand ook over
de omtrek, hebben we het gehad over gedichten, over fictie en non-fictie, over verkeer en nog veel
veel meer.

Klas Katrien
Tweede graad: Katrien
Hallo allemaal
In februari schreven we tijdens de gedichtenweek hele knappe gedichten: met rijm, zonder rijm, een
nonsensgedicht, op basis van een krantenartikel; met alliteratie, … Knap gedaan allemaal!

We staken in de brievenbussen in de buurt van de school een zelfgemaakte flyer en ballon, om de
buurtbewoners uit te nodigen om te kijken naar onze carnavalsoptocht. Onderweg kwamen we heel
wat verkeersborden tegen en zijn we gestart met een onderzoek naar verkeersborden.

We gingen in februari ook naar de bib van Genk waar we uitleg kregen hoe we een boek konden
terugvinden in alle rekken. Daarvoor hebben we het alfabet nodig, dus dat hebben we ook geoefend!

We vierden ook de verjaardag van Arke, Cristian en Jasmijn.
Een hele fijne vakantie allemaal!

Klas Rabia
De leerlingen van de derde graad hebben een fantastische tentoonstelling over de
historische tijden in elkaar gestoken. Eerst verdiepten ze zich in hun historische periode,
dan maakten ze collages en prachtige kunstwerken en zo kwam de tentoonstelling ‘Een reis
door de tijd’ tot stand.
Tijdens de Franse les speelden de kids van het vijfde het toneelstuk ‘au supermarché’ :
eerst een boodschappenlijstje maken, daarna naar de winkel gaan om boodschappen te doen
en vragen en zeggen hoeveel iets kost. De zesdejaars hadden een leuke kookles op het
programma, zij mochten crème chantilly maken.
Verder kregen we een bezoekje van Raf en Yvonne. Zij hebben met ons het project ' Een
dagje in de huid van ... ' gedaan. Raf is een slechtziende en had ook zijn blindengeleidehond
bij. Yvonne heeft een lichamelijke handicap. Tijdens de workshops leerden we hoe we
moeten omgaan met een beperking.
Het vijfde leerjaar mocht een dagje in het middelbaar meedraaien: spannende
estafettespelen, gevarieerde en leerrijke workshops en buitenspelletjes. Het was een leuke
meeloopdag in GO! Campus Genk.
Het zesde leerjaar nam deel aan het poëzieproject ‘Blik op voeding’ in Rondpunt 26. Zij
maakten een stopmotion-filmpje over eerlijke handel en heerlijke groenten-en
fruitmuffins.

