Schoolkrant
maart ‘19
Jarigen van de maand:
1 : Keanu LO2
2 : Jasmijn LO4 , Amélie LO6
3 : Poyraz KO2
4 : Vinz KO1
6 : Yorben KO3
7 : Amber LO4
8 : Lupe LO2
11 : Zyna LO6
12 : Emre LO6
13 : Elina Marie KO1 , Jesus KO2
17 : Bryce LO1 , Kristie
23 : Gloria LO3
24 : Pauline LO1 , Emani LO4
26 : Katrien
28 : Julius KO3
30 : Moira KO1

Belangrijke datat:
4 : paasontbijt KO , 2e gr zwemmen, rapport 3
5 : paasontbijt LO
6 : lentefeest Genk
6-22 : Paasvakantie
25 : 2e gr zwemmen
28 : Movestock
30 : LO2 Bib bezoek

Proficiat Lynn met de geboorte van Elysia en Bart met de geboorte van Fé.

Klas Nath
Maart was een kortere maand maar we hebben heel wat gedaan. We mochten Fien en Morten
verwelkomen in onze klas en we vierden de verjaardag van Vinz, Elina Marie en Moira.

Nav dag van de leerling werkten we ook rond het thema circus en leerden we enkele circustechnieken.
Tijdens het circusforum mochten we dan onder een stralende zon optreden voor onze ouders en
grootouders.

Wil je alles weten wat we beleven , lees dan zeker dagelijks onze blog .

Klas Katia
In de maand Maart stond er bij de jongste kleuters van de muizenklas 1 onderwerp
centraal: nl circus. Op 22/3/2019 was het de dag van de leerling. Naar aanleiding
daarvan werd er de weken ervoor rond het onderwerp circus gewerkt en alle dingen die
daarbij horen. De turnlessen, vwt en rondes werden hieraan aangepast. Zo leerden de
kleuters bijvoorbeeld jongleren met sjaals van Nath en Katia. En nadien werden er zelfs
echte circustechnieken aangeleerd door Koen van circus Jojo.
In de ontdekkoffer staken goocheltrucs. Deze trucs demonstreerden we tijdens de pauze
samen met Nihal aan de kleuters van Nath.
Van de inkomkaarten, de versiering aan de venster, hun kostuums,… de kleuters
maakten het allemaal zelf voor hun grote dag.
Het optreden op 22 maart was dan ook een groot succes. De zon en heel veel ouders en
sympathisanten waren aanwezig.

Voor Sophia was er nog een extra speciale dag in Maart. Zij werd namelijk al 3 jaar!
Proficiat!

Klas Ann / Elena

Deze maand vierden we twee jarigen in onze klas. Proficiat Yorben en
Kamernur. 6 jaar, hiep hiep hoera!

We vierde ook dag van de leerling. Dit was een super leuke dag vol lekker
eten, film kijken, buiten spelen en als slot een prachtig circusforum!

Verder leerde we over de letters C en P.

Klas Kristie / Mutlu/ Katelijne
Een nieuwe maand, nieuwe avonturen in de vosjesklas. We leerden de letters C en P. We hadden het
over het Circus, over Carnaval en over Clowns tijdens de letter C. Bij de letter P stond Pasen in onze
lijst maar ook paarden en pony’s, piraten en piano’s.
We oefende samen allerlei circus kunstjes tijdens de turnlessen en de workshops van circus Jojo.
Tijdens de dag van de kleuters/leerling lieten we het beste van onszelf zien !
We vierden ook de Poyraz zijn verjaardag in de klas en mochten verkleed naar school komen.

Klas Kirsten
We begonnen de maand maart met ‘ complimentjesdag ‘, dus schreven we in onze gekke carnavalskleren met veel plezier
complimentjes voor elkaar.
Tijdens ‘ de week tegen pesten ‘ speelden we in het heerlijk zonnetje samen een leuk stellingenspel en tekenden we met
krijt 4 stippen tegen pesten op de speelplaats. Natuurlijk dansten we ook de move tegen pesten en ondertekenden we
allemaal het manifest tegen pesten.
Naar aanleiding van Bednet kwamen de kids van ons klasje met hun pyjama naar school en oefenden we onze
fietsvaardigheden op een avontuurlijk fietsparcours … jawel, in onze pyjama ☺!
Maart zat weer boordevol toffe, leerrijke activiteiten en zooo… fijn dat we een nieuw vriendinnetje in onze klas mochten
verwelkomen: welkom, lieve Silke!

Klas Martine / Lynn / Dorien
Deze maand hadden we 2 jarigen: Lupe en Keanu.

Hieperdepiep en een dikke proficiat!!!
We oefenden onze fietsvaardigheden met meester op de fiets.

In de lessen lichamelijke opvoeding werden we klaargestoomd om
circusartiesten te worden. We maakten een inkomticket voor ons
circusvoorstelling en tijdens het forum toonden we onze kunstjes.

Klas Marjan
Op de 1ste dag van de maand maart vierden we met de hele school carnaval. Het
was 1 groot feest. We hebben ook de uitdaging van de bib gehaald! We moesten 41
boeken uitlezen in 5 weken en dit is ons gelukt. Hoera! Daarom hebben we 2 leuke
leesboekjes cadeau gekregen. Op 22 maart was het dag van de leerling/kleuter. Op
deze dag werden we echt volledig verwend. Alles stond in het teken van circus. Op
het einde van de dag mochten we onze circuskunsten ook laten zien aan het grote
publiek, dit was reuzeleuk! Emani werd deze maand ook 10 jaar, gelukkige
verjaardag!

Tweede graad Katrien

Klas Katrien

Hallo allemaal
We zijn de maand gestart met een kleurrijke carnavalsstoet! Na onze wandeling volgde
er nog een fijn feestje op onze speelplaats.

Het derde leerjaar oefende een moeilijk fietsparcours!
We kregen ook uitleg over stress: hoe dit te herkennen en hoe er mee omgaan. Vooral de
mandala’s gebruiken de kinderen graag in de klas!

We werkten rond verkeer en leerden heel wat bij over de verkeersborden.

We vierden in maart natuurlijk ook de dag van de leerling en de kleuter, wat een leuke
zonnige dag was dat! We deden allerlei activiteiten die te maken hadden met het circus.
Namiddag volgde het toonmoment tijdens het circusforum!

Klas Rabia
Vrije tekst van Ela

A Brussels story
We zijn met de derde graad voor 4 dagen en 3 nachten op stadsklassen geweest in Brussel.
We gingen met de trein en de rit was heel leuk. De eerste dag maakten we een stadswandeling met gids.
We hebben wel lang moeten wachten op de gids, want zij had een dubbele boeking waardoor ze nog in
Luik zat. Gelukkig kregen we een andere gids. Tijdens de rondleiding zagen we Manneken Pis, Jeanneke
Pis, de Grote Markt en nog andere leuke bezienswaardigheden.
Het was zo cool toen we in het Atomium waren. Je had een supermooi uitzicht vanuit de bol. Je kon zelfs
Mini-Europa zien. In de kinderbol waarin we mochten slapen, kon ik gewoon niet wachten om in slaap te
vallen, want het was fantastisch! Ik kon het niet geloven! Het was één van de leukste dingen. Wat ik ook
fijn vond, was Choco Story, het chocolademuseum. Je kreeg uitleg over de geschiedenis van chocolade te
horen. Vroeger betaalde men zelfs met cacaobonen. Het was verrukkelijk! De chocolade natuurlijk, niet
het museum. Het museum voor Natuur en Wetenschappen was ook best interessant. Ik wist niet eens
dat een mol zo klein was als mijn pennenzak. Ik dacht dat ze veel groter waren. Ons uitstapje naar het
Parlementarium was ook leerrijk. Toen we souvenirs gingen kopen, hadden we vaste groepjes met een
begeleider. Onze begeleidster was Mirja en ik was heel blij met haar. Ze is heel lief en vrijgevig!
Bedankt Mirja en Kees Jan dat jullie deze fantastische stadsklassen voor ons georganiseerd hebben! Ik ga
het nooit meer vergeten!

