
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Schoolkrant 

april-mei ‘19 

Jarigen van april: 

4 : Sheldon K3, Noëmie L5, Rebeka L5 

6 : Eva 

7 : Vince K3, Emiel K3, Yara L5 

8 : Joppe L3 

10 : Mattiz L4, Romeo L6 

11 : Wiebe L6 

16 : Emir K1 

17 : Caroline 

18 : Nouri L2, Nette L3 

19 : Tuana L1 

20 : Anna L4, Ingrid 

21 : Lynn 

22 : Bart 

26 : Nore K2 

28 : Mathias L4 

29 : Nath 

Jarigen van mei: 

3 : Santino P, Ali K1 

4 : Nihal 

6 : Luca K2 

9 : Elliot K1 

10 : Silas P, Danto P, Robin L1, Georges L3 

14 : Stella L3 

19 : Ali K2, Emin K2 

20 : Manuel L1 

28 : Muhammed Emin K2, Dotte K3 

29 : Noor K2 

       

Belangrijke data juni: 

3 : sponsorloop 

10 : Pinkstermaandag : GEEN school 

21 : schoolreis 1e graad 

26 : proclamatie K3 / L6 

27 : schoolreis K1-2-3 , 2e graad , 3e graad 

28 : picknick , einde schooljaar (12u) 

 



 

  

 

 

Deze keer een dubbele editie omdat april maar een korte maand was. We vierden de 

verjaardag van Nath, Ali, Santino, Danto en Silas. Ook onze lieve Nihal was jarig. We hadden 

een lekker paasontbijt en mochten onze mandjes gaan zoeken, Matteo kwam als laatste ons 

klasje vervoegen. 

 

We zijn ook voor de buitenspeeldag naar Kattevenia gegaan om de paardjes te bezoeken en 

fijn te spelen in de speeltuin. 

 

Er was ook Movestock waar we onze beste dansmoves toonden tijdens ons optreden. We 

knutselden voor onze mama’s tijdens het moederdagatelier en we zaaiden en plantten in onze 

buitenklas. Hopelijk hebben we hier snel resultaat van zodat we enkele dingen kunnen 

proeven. 

 

Nu kunnen we in laatste rechte lijn naar de zomervakantie. Zo zie je maar hoe een schooljaar 

omvliegt. 

Klas Nath 



  

 

 

 

 

Nu het mooie weer eindelijk van de partij is, zijn we van start gegaan in onze moestuin. 
De papa van Meede nam het initiatief om voor ons een plantenbak te herstellen. Dankzij 
hem ging de bal aan het rollen. Ook andere ouders bezorgden ons plantjes en zelf 
verzorgen we nu alle dagen onze planten. We kunnen ook goed opvolgen hoe ze groeien. 
We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk al iets kunnen oogsten maar voorlopig 
moeten we nog een beetje geduld hebben. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Emir was jarige in April en Elliot in de maand mei. Ze werden beiden 4 jaar!!!  

 

Klas Katia 



 

 

  

 

 

 

 

In april en mei is er een hele boel gebeurd in onze klas! We vierden de 

verjaardagen van Julius (6), Sheldon (6), Vince (6) en Emin & Ali (5). Zoveel 

feest, lekker eten en mooie klascadeaus vonden we super. Proficiat jongens! 

   

Verder gingen we voor de dag van de actieve burger, op bezoek in het 

rusthuis, vierden we Pasen met een heerlijk ontbijt, gingen we schaatsen 

en tenslotte ging de 3e kleuterklas ook nog eens twee keer zwemmen! 

Wat een reuze fijne maanden hebben wij wel niet achter de rug!  

  

  

 

Klas Ann / Elena 



 

  

 

 

 

 

Er zijn alweer twee maanden voorbij waarin we heel veel leuke dingen gedaan hebben. Er waren 

enkele kleuters jarig : Nore, Luca, Emiel, Noor, Muhammed Emin en Dotte. Gelukkige verjaardag lieve 

vriendjes! 

We gingen ook schaatsen; dat was super leuk! We kregen echt schaatsles en mochten ook spelen op 

het ijs. 

De mama’s kwamen op bezoek tijdens de mama verwen dag, we maakte de mama’s extra mooi. Ook 

maakte we samen met de papa van Guy onze moestuin lente klaar. Tenslotte leerde we alles over de 

Dinosaurussen en de leerlingen van de 3de graad kwamen op bezoek om ons meer te vertellen over 

de eerste mensen op onze aarde.  

We leerden de letters L, M en D. 

En de derde kleuterklas ging op bezoek naar het eerste leerjaar! 

 
 

   

 

Klas Kristie / Mutlu / Katelijne 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maand mei was echt wel een feestmaand, want we vierden maar liefst de verjaardag 

van 4 klasgenootjes: een dikke proficiat, Tuana – Manuel – Robin – Suzanne! 

We werkten met veel liefde aan de cadeautjes en wenskaarten voor onze supermama’s en 

superpapa’s, waarbij we weer heel wat nieuwe druktechnieken uitprobeerden. 

Wat brachten we ook een leuk bezoek aan de bib van Genk; daar voerden we toffe 

opdrachten uit ivm de tentoonstelling van Sebastiaan Van Doninck, die graag kippen 

tekent. 

Dankzij een leerrijke afvalworkshop leerden we heel wat oude en /of kapotte spulletjes 

herstellen en recupereren.: knuffels vullen en naaien, zelf een dobbelsteen maken uit 

hout, een touw met een toespeld door een stoffen zak trekken, … 

 Samen met het 2de leerjaar maakten we de schoolbuurt proper. Heel fijn om ook ons 

steentje te kunnen bij  dragen aan het milieu! 

Op naar alweer de laatste maand van dit schooljaar! 

Klas Kirsten 



 

  

 

 

 

 

 Deze maand was Nouri jarig. 

Een dikke proficiat toffe jongen !!! 

    

We zijn in de bieb geweest en hebben daar gewerkt rond vriendschap. 

        

We hebben ook veel gedaan rond ons MOS project. 

Zaaien, planten, stappenplannen maken en in de tuin werken. 

Opruimen van zwerfvuil. 

                  

En dan was er ook onze superleuke sportdag , in Lommel. 

               

Klas Martine / Lynn / Dorien 



 

  

 

 

 

In april werd Nette 9 jaar en dit hebben we in de klas gevierd met lekkere wafels. 

Omdat het de laatste keer zwemmen was mochten we met onze kleren in het water. 

Dit was echt super leuk! Voor de dag van het park mochten we panelen verven. Deze 

komen dan in Genk te staan. Een hele eer dus. We hebben deelgenomen aan een 

super leuke sportdag: sportsterrendagen. Hier konden we ons echt volledig uitleven!! 

Zoals je ziet waren april en mei alweer leuke maanden. Op naar de laatste maand 

van het schooljaar. Nog even hard werken en dan nog enkele leuke deugddoende 

activiteiten zoals de schoolreis! Joepie! 

 

 

 

 

 

 

Klas Marjan 



 

  

 

 

 

 

Tweede graad Katrien  
 

Hallo allemaal!  

Deze keer geven we een overzichtje van de leukste dingen die we deden in april en mei. 

De sportdag in Lommel vonden we supertof!  

         

We verzorgden het forum in mei. 

      

We genoten af en toe van het mooie weer. 

       

We vierden ook heel wat verjaardagen! Dikke proficiat lieve schatjes!  

           

        

Klas Katrien 



 

 

 

 

 

Deze maand zijn de leerlingen van de derde graad leesmakkers geworden met de leerlingen 
van het eerste leerjaar. Zo leren ze samen werken met elkaar,  respect en waardering 
opbrengen en verantwoordelijkheid nemen.  
 
Naar aanleiding van ons project ‘landschappen’ hebben we in De Maten een leerrijke 
belevingstocht gedaan. Daar mochten de kids ook een landschap tekenen met houtskool. 
In de klas werden prachtige collages gemaakt van de verschillende soorten landschappen. 
Na het project van de landschappen deden we hoekenwerk rond EHBO. 
 
Voor levend rekenen trokken we regelmatig naar buiten. Zo leerden we over de oppervlakte-, 
land- en volumematen.  
 
Onze sportdag in Lommel mogen we zeker niet vergeten. We gingen nog eens flink uit de 
bol. 
 
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! 

Klas Rabia 


