Schoolkrant
december ‘19

Jarigen van de maand:
2 : Ismail
3 : Ariana K2
4 : Esmée K3, Bauke K3
5 : Arno P
6 : Nicolien K1
7 : Mattia L3
14 : Thieme L5, Ynse L5
15 : Aulii L2
23 : Janneke L6
27 : Aylin K1
28 : Lily L2
29 : Jayden K3

Belangrijke data januari:

10 : Amai m’n oren 3e graad
16 : Schaatsen L1
19 : winterwandeling in de Maten !!!!!
23 : Kunsttruck L1
28 : wetenschapsdag 3e graad
29 : forum
30 : De wondere wereld van de bijtertjes L1
31 : pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL EN OPVANG !!!!

Klas Nath / Jill

Deze maand was een maand van feest
vieren. We hebben bezoek gehad van
Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Dit was
heel leuk. We hebben een dansje
voorgedaan aan Sinterklaas en ook veel
liedjes gezongen.
We zijn naar een toneeltje geweest over ‘Licht’ waarbij we konden tekenen
met echt licht! Dat was wel heel cool.
Een week voordat de vakantie begon hebben we een nieuw
vriendje in onze klas gekregen, welkom Nicholas!
Aylin verjaart in de kerstvakantie. Haar verjaardag gaan we
vieren na de vakantie! Proficiat!
En om het jaar 2019 af te sluiten hebben we een leuk
kerstfeestje gehad, waarbij iedereen toffe cadeautjes heeft
gekregen! De Kikkerklas wenst jullie allemaal een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Klas Katia

December was een echte feestmaand. Eerst hadden we onze schoen gezet en daarna kregen we de
Sint op bezoek op school. Ook voor Nicolien en Arno vierden we feest want zij waren in December
jarig. En er was ook nog een kerstfeestje met voor iedereen een pakje. We gingen ook samen met de
kikkerklas naar toneel. De laatste woensdag was er ook een wendag voor Joris en Gabriel die in
januari starten in ons klasje. Dan zijn we intussen met 16 vriendjes. We leerden ook een nieuwe
druktechniek: de monodruk. Op deze manier maakten we onze nieuwjaarsbrieven. De kleuters van
de muizenklas wensen iedereen fijne feesten en een spetterend 2020!!!!

Klas Ann

December was een echte feestmaand, met niet alleen de Sint die
jarig was, maar ook Esmée en Bauke die op dezelfde dag 5 jaar
geworden zijn! We vierden dus 3 dagen na elkaar feest!
En als afsluiting van de letter ‘D’ van ‘ROOD’ maakten we zelf
mini donuts in de klas. Iedereen heeft geholpen met het klaar
maken van het deeg en vooral met het smullen nadien ;-)
Artuur zorgde ook nog voor een leuk vertelfeest, want ook zijn
verjaardag hebben we nog gevierd. Mama en oma kwamen langs
met cake en hele leuke verhalen om naar te luisteren. We sloten
deze maand af met de letter F, van feest, fantasie, frietjes,
familie,… Onze poppenhoek werd omgetoverd tot een
familierestaurant, waarin de kok, de ober en de afwasser iedere dag nieuwe gasten ontvangen.
De menukaart werd opgemaakt, bestellingen aangeduid en de lekkerste gerechten werden
geserveerd. Wij zijn alvast in feeststemming ☺
We wensen iedereen super fijne, gezellige feestdagen toe, tot in 2020 !

Klas Britt / Kristie
De afgelopen weken was iedereen in de ban van het hele Sint en Piet gebeuren. De kleuters maakten
afdrukken op hun pietenmuts waar ze hun naam op stempelden en een pluim waar ze een draadje
van 1 tot 10 moesten rijgen. Daarna prikten ze hun muts uit en kreeg deze mooie glitter! Zo
schitterden alle pietjes van juf Britt tijdens hun voordrage van het gedicht “Pietje Deugenietje”
tijdens het Sinterklaasfeest.
Ook werden er onderzoekjes gedaan: Eén rond mollen nl. Waarom maakt een mol al die
mollenhoopjes in de tuin? Antonio en Ghita stelden dit voor aan de klas. Ook Norea en Bryan deden
een onderzoek over het IJS nl. Hoe ontstaat ijs en mogen wij van het ijs eten?
Verder leerden we over de letter F ‘ffff’ , de beginletter van het FEEST! Zo hebben de kleuters heel
wat verschillende feestjes gehouden in de poppenhoek: een verkleedfeest – een trouwfeest – een
verjaardagsfeest – een kerstfeest - …enz. Ook maakten de kleuters naar aanleiding van het kerstfeest
een mooie kerstbal met elk hun eigen kerstfoto en heel wat wenskaarten! Deze kan nu een plaatsje
krijgen in de kerstboom thuis. Tot volgend jaar ! ☺

Klas Kirsten
December: de feestmaand!!! En het begon allemaal met het heerlijk bezoek van sinterklaas,
die met paard en kar op ons schooltje toekwam. We oefenden hard, zodat we voor de lieve
sint een leuk sinterklaasdansje konden tonen.
We maakten naar aanleiding van de walkie talkies van lou bekertelefoons in de klas, waar we
echt wel veel plezier mee beleefden.
Met de mooiste familiefoto’s knutselden we een gezinscollage om elkaar nog beter te leren.
Ook in 2020 zullen we nog verder werken aan sociale vaardigheden.
Tijdens het creëren van onze nieuwjaarsbrieven leerden we weer 2 technieken bij:
monodruk en zout kleuren…toppie!
We wensen iedereen hele gezellige feestdagen en een spetterend 2020. Graag tot in januari
☺!!!

Klas Martine / Yves

Hieperdepiep hoera voor Aulii en Lily
Onze jarigen van maand. Dat wordt feesten.

En dan was het zover. Sinterklaas komt op school.
Met paard en koets nog wel en veel gekke dansende en toverende Pieten.

De zus van Petra ( de oma van Do) kwam een glasraam maken samen met de
kinderen van de klas. Prachtig !!!

Klas Marjan / Vally
Veel beweging in de klas tijdens de maand december in de 2de graad! De leerlingen hebben
veel bezoek gehad. Eerst kwam er een meester, hij vervangt juf Marjan voor enkele
maanden omdat zij gaat bevallen.Om de weken samen te starten gingen we met de klas van
Dorien naar een toneel in C-mine. Enkele kinderen vonden het zeer leuk, andere weer wat
minder. Daarna de maand december leuker (lees:cadeautjestijd). In begin december, de 5de
december om precies te zijn, kregen wij bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. We kregen
een boek en wat snoepgoed! Lezen met die leesletters en smullen van die boeken, of was
het andersom? Smullen konden we ook van de heerlijke receptenrondes. De wafels op een
stokje of pompoensoep waren heerlijk. Voordat we stressen over de nieuwjaarsbrieven,
doen we een grote actuaquiz! Nu al het werk gedaan is, kunnen we afsluiten met een
ontspannend kerstfeestje met veel lekkers, cadeautjes en liefs! Om toch stiekem verder te
stressen voor de komst van de Kerstman.

Klas Dorien

De maand december is omgevlogen! De sint is op bezoek gekomen en dat vonden we allemaal wel
heel leuk. We kregen allemaal een mooi boek en een paar lekkere mandarijnen. Sinterklaas zijn
vriend, de kerstman, kon helaas niet langs komen maar de kerstsfeer hangt zeker wel in de klas. Het
kerstfeestje organiseren, de kerstboom opzetten en onze nieuwjaarsbrieven schrijven … Wat een
heerlijke tijd. Ook hebben we een leuke workshop gedaan met de mama van Christina. We mochten
in deze workshop een cadeautje maken voor met Kerstmis af te geven. Mag ik al verklappen dat het
allemaal wondermooie cadeautjes zijn geworden? Wij wensen iedereen een warme kerst en een
heel gelukkig nieuwjaar!

Klas Rabia / Lynn

Wat vliegt de tijd! Ongelooflijk toch dat het eerste schooltrimester al voorbij is. We zijn gaan
schaatsen in de Schaverdijn en wat een plezier dat we hadden. We mogen de verjaardag van Ynse,
Thieme, Lander en Janneke zeker niet vergeten, Nogmaals een dikke proficiat kids! De laatste
schooldag van dit jaar sloot de derde graad af met een heuglijke party in de klas. Nadat we alle
cadeautjes uitgepakt hadden, stond iedereen al te swingen en te shaken! Mmmhh, lekkere hapjes en
wat drank hoorden er natuurlijk ook bij. Wij wensen jullie spetterende feestdagen met veel liefde,
een goede gezondheid, eeuwige vrede en bergen geluk!!! Hopelijk komen onze wensen dit jaar
allemaal uit;) Happy 2020!!!!!!!!

