Schoolkrant
januari ‘20

Jarigen van de maand:
1 : Hannes L4, Lander L6
2 : Amber L4
4 : Wannes K1
6 : Martine, Dorien
15 : Lares K1 , Ayla K3
16 : Andert L2 , Christina L4 , Lucas L5
19 : Talha P , Lou L1 , Ayden L3 , Katia
21 : Yves
27 : Leandro P
29 : Felix L2
30 : Norea K2

Belangrijke data februari:
5 : 3e Gr C-Mine Dier
6 : 2e Gr Vally bezoek stadhuis, L2 schaatsen
7 : L3 Hoe vind ik een boek in de bieb?
11 : 3e Gr Spring in ’t rond
12 : LO Ateliers
13 : 2e Gr Dorien bezoek stadhuis, 2e Gr Vally schaatsen
14 : Pizzaverkoop : afhaling pizza’s
18 : 2e Gr Maimuna, kinderrechten in noord en zuid
19 : forum
20 : oudste kleuters Rollebolle , rapport 3
21 : carnavalstoet
22 /02 – 01/03 : krokusvakantie

Klas Nath / Jill

In januari mochten we 3 nieuwe vriendjes verwelkomen. Welkom Lena, Ella-Nora en
Tugrul in de kikkerklas.
We vierden al 2 verjaardagen, Aylin was in de kerstvakantie 3 jaar geworden en
Wannes was onze eerste jarige van 2020. Hij is 4 jaar geworden.
Shana, de mama van Kaï, is enkele gezelschapsspelletjes komen spelen in de klas. Dit
was heel leuk!
We hebben deze maand zelf speeldeeg gemaakt, zelfgemaakte oorbelletjes gemaakt
en ook een lekker fruitdrankje gemaakt met vers fruit, dat was smullen.
We hebben een weg uitgestippeld met een zelfgemaakte schatkaart van de klas en
met het spelletje van Morten. Ook hebben we nog met de duplo gespeeld, vormen
gemaakt met steekparels, onze winkelhoek opnieuw ingericht en nog veel andere
leuke dingen in de klas.

Klas Katia

Allereerst nog onze beste wensen voor iedereen! We hebben een vlotte start gemaakt in 2020. We
hebben 2 nieuwe vriendjes in onze muizenklas; Joris en Gabriel. Intussen zitten we met 16 kleuters in
de klas. Ook vierden we 4 verjaardagen deze maand. Namelijk de verjaardagen van Lares, Talha,
Leonardo en Katia.
Deze maand hebben we veel rond techniek gewerkt. Zo leerden we heel veel praktische zaken. We
leerden werken met een ballonnenpomp.
Nicolien leerde ons hoe je bunchems aan elkaar kan vastmaken.
We kunnen magneetdoven oplossen.
Katia moet nu niet meer alleen de kleurpotloden slijpen want dat hebben we ook al geleerd.
We maakten met ijslollystokjes en splitpennen ruimtelijke creaties …..
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Wil je ze allemaal graag eens zien? Neem dan een kijkje op
de klasblog van de muizenklas.

Klas Ann
Januari is zo snel omgevlogen! We leerden 2 nieuwe
letters, die op elkaar lijken door ze om te draaien: de W
en de M. We leerden over de wereld, tekenden een
plan/plattegrond van onze klas om routes uit te stippelen.
Wie de route op het plan volgde, vond de schat! We
gingen op mini-winterwandeling, maakten moed-hoeden
en mandala’s en hebben heel wat gemeten en gewogen.
Ook enkele denksleutels hielden ons bezig: ‘Wat als er een
gat in het dak zit?’ en de ‘uitvindsleutel’ lieten ons creatief
nadenken.
Verder vierden we feest, want Ayla is als eerste van onze
klas 6 jaar geworden. Proficiat grote meid,xxx. De voetballertjes onder ons zijn
iedere dag super blij met de fluo-vestjes, want nu kan iedereen zien voor welke
ploeg ze spelen. Top!

Klas Britt / Kristie

De kleuters maakten superleuke portretten met fluoverf: Op deze manier konden de kleuters hun
fantasie laten spreken en kropen ze in de huid van hun idealen. Zo kwamen prinsessen; superhelden;
cowboys, piraten en andere leuke figuren tot uiting in hun persoonlijk werkje!

Ook had Jayden tijdens de natuurronde de kleuters verteld hoe je MODDER maakt. Hij had zelfs
verschillende dingen meegebracht. Jayden liet ons zien dat als je zwarte aarde hebt en daar valt
regen op dat er dan modder ontstaat. We hebben modder in verschillende zakjes gedaan en daar
mocht iedereen aan voelen. Heel leuk natuurlijk :) Goed gedaan Jayden!

Klas Kirsten
Tijdens de 1ste maand van het nieuwe jaar startten we in ons klasje met iets
nieuws: duowerk. Per 2 voeren we een opdracht van W.O. uit een
duowerkdoos uit: heel leuk en leerrijk om te doen!
We gingen de muzische toer op want we namen samen met de papa van Jules
uit het 5de leerjaar een liedje op dat bij het boek ‘ Blije juffen boze juffen ‘
hoort. Wat zijn we benieuwd om onze stemmen te horen ☺!
Samen met Julie tekenden we tijdens de Kunsttruck stap voor stap het
gezicht van het personage uit het boek ‘ Liefde kan niet zonder liefde ‘.
We begonnen januari ook erg sportief; we gingen naar de schaatsbaan waar
we met vallen en opstaan op het ijs leerden schaatsen.
En natuurlijk trokken we een aantal keren naar buiten om letters te schrijven
in het ijs, de vergelijkingstekens met getallen t.e.m. 10 in te oefenen, …
Op naar de korte maand februari!

Klas Martine / Yves

Deze maand hebben we gewerkt aan ons project: het heelal.
De kinderen hebben zelf een liedje geschreven en een
zonnestelsel gemaakt.
Ze hebben ook een doos gemaakt met licht om aan te tonen
hoe het dag en nacht wordt op onze aarde.
Maar ook een vrije tekst over aliens die ze ook met een
druktechniek bewerkt hebben.

In het begin van de maand hadden we nood aan een nieuwe
kalender en dat was het startschot voor onze lessen over de
maanden en de seizoenen.
We maakten een verjaardagskalender die we versierden door
elke maand weer te geven met een mooie tekening.
Ook een seizoenskalender met tekeningen van de herfst, de
winter, de lente en de zomer

Klas Marjan / Vally

In de maand januari hebben de leerlingen
zich getransformeerd tot astronauten. Ze
zijn op ontdekkingsreis geweest doorheen
het hele heelal. We zijn gestart op onze
eigen planeet, de aarde. Ze kunnen vertellen
hoe wij rond de zon draaien maar dat ook
wijzelf steeds rondjes draaien. De leerlingen
gingen echter verder dan de maan en onze
eigen planeet. Zo maakten ze de planeten op
schaal met klei of hun planeet met garen.

In het tweede deel van het jaar zijn we ook gestart met het duo-werk tijdens de W.O. –
lessen. Hoe goed kunnen de leerlingen samenwerken met elkaar, is (samen met het leren)
het doel van dit duowerk.

Tot slot zetten we veel in op begrijpend lezen. Dit zijn
voornamelijk doe – teksten. De leerlingen lezen de
tekst en maken eigenlijk na wat de tekst hen
voorschrijft. Zo hebben we de passerbloem gemaakt
of een plattegrond van onze klas.

Klas Dorien
Hallo allemaal!

Wij zijn het nieuwe jaar ingevlogen! We hebben hard gewerkt aan ons project “het
heelal”, hebben heel wat nieuwe rekenstrategieën geleerd tijdens wiskunde en
kennen weer wat meer spellingsregels. Ook hebben we weer heel wat nieuwe
plannen getoond tijdens plannetjestijd. We leren zoveel bij, elke dag opnieuw!
Tijdens het forum deze maand toonde we dit ook aan de school en de ouders. We
lieten zien hoe de aarde rond de zon draait, hoe de aarde rond zichzelf draait en hoe
de maan daar nog bij past. Helemaal te gek!
Ook hebben we ons beste beentje voorgezet tijdens het verkopen van wafels ten
voordele van zeeklassen. We willen immers allemaal leuke dingen doen in Cadzand
maar moeten dat natuurlijk kunnen betalen. Samen hebben we 210 euro opgehaald!
En dat op een uurtje wandelen doorheen de buurt, goed hé!
Ann is deze maand een lesje frans komen geven, dit vonden we heel erg leuk. We
leerden de kleuren en de cijfers in het frans. We mochten haar ook vertellen wat we
nog graag willen leren, dat is voor volgende maand!
Verder vierde de juf haar verjaardag met donuts en vierde Ayden zijn verjaardag met
lekkere wafels. Hiep hiep hoera!

Klas Rabia / Lynn

Deze maand hebben we ons project ‘geld’ afgesloten met
twee bezoekjes aan de Fintro en de Europabank dankzij Lidia,
de mama van Jens. In het centrum van Genk hebben we een
aantal geldopdrachten uitgevoerd en zelfgemaakte spulletjes
verkocht ten voordele van ons zeekamp. 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 Lucas gevierd. Dikke proficiat!
We zijn nu volop bezig met ons project’ België, Europa en de
wereld’.

