
 

 

 

 

 

 

 Juf Marjan (4e leerjaar) start, na een lange periode van afwezigheid, terug parttime na de 

paasvakantie. Tijdens het paasontbijt kwam ze haar leerlingen en collega’s al een bezoekje 

brengen. Welkom terug, Marjan! Samen met Tine gaan jullie er een lap op geven in het 4e 

leerjaar   

 Ook mogen we na de paasvakantie weer nieuwe leerlingen ontvangen. We kijken uit naar 

hun komst!  

 Op dinsdag 17 mei vertrekt de 2e en 3e graad op zeekamp naar Cadzand. We zijn al een 

tijdje bezig met de voorbereidingen en hopen dat we mooi weer kunnen meenemen. De 

activiteiten en de verbondenheid zullen alvast zorgen voor een onvergetelijk avontuur!  
#fietsenindepolders 

#bezoekaanBreskens 

#boottocht 

#verkennenvanhetZwin  

#zeeenstrand 

 Alle klassen hebben leren composteren. Dit kon in samenwerking met Goodplanet & een 

compostjuf op school.  
 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste tips om zelf goede  
compost te maken 
Je kan bij het composteren de volgende 7 compostregels voor ogen houden.  

1. Start in het voorjaar, de zomer of de herfst. 
2. Breng het organisch materiaal zo vers mogelijk op de composthoop. 
3. Voeg geen te grof materiaal toe. 
4. Meng het materiaal steeds. 
5. Pas op voor grote hoeveelheden ineens. 
6. Hou een oogje in het zeil: het proces verloopt sneller dan in de natuur. 
7. Zorg voor een optimale beluchting. 
#milieuzorgopschool (MOS)     #natuurbeleving  



 Afvalproject Mooimakers : i.s.m. de leerkrachten  

van de Levensbeschouwelijke vakken hielden  

de leerlingen van de 2e graad een opruimactie in de  

buurt van de school.  Met grijpers, handschoenen en  

              vuilniszakken gingen ze samen voor ‘een propere buurt’.  

#zwerfvuilactie  
#3600genk  
#properebuurt 
#levensbeschouwing 

 

 

 

 

 Onze Glunderdag was een zeer groot succes voor onze leerlingen. Tijdens de workshops 

leerden de leerlingen nieuwe creatieve technieken en lieten hun creativiteit helemaal gaan. 
De prachtige resultaten werden tentoongesteld. We mochten veel ouders ontvangen op de 
tentoonstelling en dat maakte het team enorm gelukkig en trots.  
Binnenkort komt de kunstenaar om van de kunstwerken een mooie collage te maken. Deze 
zal pronken op de Glundermuur!   

#dagvanhetgeluk  #dagvanhetkind #glunderdag #freinetschool #socialevaardigheden #creatiefwerken #samen 

#genieten #feesten #genk3600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/zwerfvuilactie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVE22QTKrFytp9mrlO95iPs0Dmk36AXAmbZ3WF7UH23LHwT7uBMwGaxRQ7oerTVmV21jCcwqEyfGvUZ3rP7FGin7QTYjlLTLfjMTD_SJSTnCYvzRXaZCRYRqPU7xCDNPArG2ahMlGP5MNa2B7mJKF-qeKsB4M7-0lH_c4Lj3POX81akI6uP2J-kQ8fESXXE6w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/3600genk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVE22QTKrFytp9mrlO95iPs0Dmk36AXAmbZ3WF7UH23LHwT7uBMwGaxRQ7oerTVmV21jCcwqEyfGvUZ3rP7FGin7QTYjlLTLfjMTD_SJSTnCYvzRXaZCRYRqPU7xCDNPArG2ahMlGP5MNa2B7mJKF-qeKsB4M7-0lH_c4Lj3POX81akI6uP2J-kQ8fESXXE6w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/levensbeschouwing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVE22QTKrFytp9mrlO95iPs0Dmk36AXAmbZ3WF7UH23LHwT7uBMwGaxRQ7oerTVmV21jCcwqEyfGvUZ3rP7FGin7QTYjlLTLfjMTD_SJSTnCYvzRXaZCRYRqPU7xCDNPArG2ahMlGP5MNa2B7mJKF-qeKsB4M7-0lH_c4Lj3POX81akI6uP2J-kQ8fESXXE6w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dagvanhetgeluk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dagvanhetkind?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/glunderdag?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freinetschool?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socialevaardigheden?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/creatiefwerken?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/samen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/genieten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feesten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/genk3600?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfhdkjy9nlXMUPMepVawnwrDWUV_hP0ypID2TOrVfMiyNAK-BgGMg5rBSuIGAHfR9p1J_BJplQylpyg6rCy0PMof5lzUMRgmQVpJPTLh0FmEe0ZaCwFaKIW0tbxDT5K7lmG8v4oMHIehpS_wM4OuBRA9DEjK4NRfp8XsTxQqEBTPnq13ByTdVTB_ZD46qVqIA&__tn__=*NK-R


  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een dikke dankjewel aan alle helpende handen en alle aanwezige 

ouders! Een diploma voor jullie  
 

 De leerlingen bouwen graag hutten en kampen  

tijdens de speeltijd. Samen kiezen ze de meest  

geschikte takken en binden deze nauwgezet aan  

elkaar om tot een stevige constructie te komen.  

Supertof als een papa (v Cathaleya) komt 

 meehelpen   

#aldoendeleren #constructiesbouwen #samenwerken  

#lerenvanenmetelkaar #natuurbeleving  

 

 

 

 

 

 “Meester op de fiets”. Deze activiteit gaf de leerlingen 

van de 2e en 3e graad de kans om op een leuke en veilige 

manier deel te nemen aan het verkeer en dit in een 

beschermde omgeving (zoals de speelplaats).  

De leerlingen van de 2e & 3e graad hebben op dinsdag 29 

maart onder begeleiding van leerkrachten en ouders een 

blokje gefietst in groep in Termien. Op deze manier 

konden ze ervaren hoe het is om in groep te fietsen op de 

openbare weg.  

 



 Tuindag 26 maart 2022 door Ouders on the MOVE - Vergroening op school!  

 

 
 

#ouderparticipatie  
#ouderinitiatief 
#vergroening  
#MOS  
#dankbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een haag planten op de grens met de buren, (fruit)bomen planten aan de moestuin, struikjes planten en 

dode bomen vervangen en vooral ook de tuin onder handen nemen… 

Vooral: een gezellige en verbindende dag voor ouders & kinderen! 

 

Het resultaat is magnifiek !!!   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ouderparticipatie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWncbSVL2yGiMhXvHGRj0zemDJ1G8dpr3rd8_oA00f5XJqU1-gRseMI12GxPN3ena1zcROxeU5QOd6tyEqnr5Gj51roK2iFuXO5bOhPYRZhGzTtb_Cdn___J4b6p8AvdSBybK4k92v03yo9oKHRS8_Bq_fEwEGPagXFf2EjloDbuhDNuV9e8ipRsygE5ya814g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ouderinitiatief?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWncbSVL2yGiMhXvHGRj0zemDJ1G8dpr3rd8_oA00f5XJqU1-gRseMI12GxPN3ena1zcROxeU5QOd6tyEqnr5Gj51roK2iFuXO5bOhPYRZhGzTtb_Cdn___J4b6p8AvdSBybK4k92v03yo9oKHRS8_Bq_fEwEGPagXFf2EjloDbuhDNuV9e8ipRsygE5ya814g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vergroening?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWncbSVL2yGiMhXvHGRj0zemDJ1G8dpr3rd8_oA00f5XJqU1-gRseMI12GxPN3ena1zcROxeU5QOd6tyEqnr5Gj51roK2iFuXO5bOhPYRZhGzTtb_Cdn___J4b6p8AvdSBybK4k92v03yo9oKHRS8_Bq_fEwEGPagXFf2EjloDbuhDNuV9e8ipRsygE5ya814g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWncbSVL2yGiMhXvHGRj0zemDJ1G8dpr3rd8_oA00f5XJqU1-gRseMI12GxPN3ena1zcROxeU5QOd6tyEqnr5Gj51roK2iFuXO5bOhPYRZhGzTtb_Cdn___J4b6p8AvdSBybK4k92v03yo9oKHRS8_Bq_fEwEGPagXFf2EjloDbuhDNuV9e8ipRsygE5ya814g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dankbaarheid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWncbSVL2yGiMhXvHGRj0zemDJ1G8dpr3rd8_oA00f5XJqU1-gRseMI12GxPN3ena1zcROxeU5QOd6tyEqnr5Gj51roK2iFuXO5bOhPYRZhGzTtb_Cdn___J4b6p8AvdSBybK4k92v03yo9oKHRS8_Bq_fEwEGPagXFf2EjloDbuhDNuV9e8ipRsygE5ya814g&__tn__=*NK-R


Freinet on the MOVE 

Take 🎬 2021-2022 
Een extra woordje uitleg over Levend leren  

 
Om freinetonderwijs te realiseren ontwikkelde Freinet met zijn onderwijsvrienden een aantal 
technieken, waardoor: 

 Ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs; 
 De organisatie van het klassenleven voor de kinderen overzichtelijk 

is, zodat er sprake van kan zijn van groeiende eigen  
verantwoordelijkheid voor gebouw, leerinhoud, maar  
ook de onderlinge verhoudingen; 

 Kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen,  
volwassenen, culturen waarbij de leraar diepte en structuur  
aanbrengt. 

Het gaat er bij het werken met deze technieken niet om, dat ze klakkeloos worden toegepast: ze 
moeten een gevolg zijn van een pedagogische en maatschappelijke visie op het onderwijs. Welke 
technieken toegepast worden en op welke manier is afhankelijk van de tijd, de situatie en de 
mogelijkheden in de klas. 

Voor 'freinetwerkers' of beter gezegd ons Freinetteam   is het een voortdurend proces van 
zoeken, soms teleurstelling, compromissen en natuurlijk successen. De inrichting van de klas en de 
verschillende werkhoeken speelt daarbij een belangrijke rol.  

Een belangrijk aspect van ons ontdekkend onderwijs is: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levend rekenen 

Met de verhalen in de praatronde (de kring) komen er ook aanleidingen in de groep om in te gaan 
op rekenen. Wij noemen dat de INPUT. Een verhaal van betalen en geld terugkrijgen in de winkel is 
zo'n voorbeeld. Ook gebeurtenissen in de groep kunnen een aangrijpingspunt vormen voor levend 
rekenen. Het aantal broertjes en zusjes in een gezin, de schoenmaat van de nieuwe schoenen, de 
lengte van een slinger, een spaarplan voor de klas,… een greep uit mogelijkheden voor levend 
rekenen. De mand met noten, de nieuwe knuffel, het kopieerapparaat, een lekke voetbal… 
Kinderen blijken met veel enthousiasme en betrokkenheid ook de mathematische kant te willen 
onderzoeken en komen daarbij vaak tot verrassende leerresultaten. De 'ontdekkingen' worden in 
de kring besproken d.m.v. een presentatie of een onderzoeksplan. Het proefondervindelijk 
verkennen staat bij levend rekenen centraal, maar ook bij levend taalonderwijs volgen we deze 
aanpak. 

Levend rekenen vindt het startpunt in de realiteit van de klas. 
Kinderen en de omgeving geven voortdurend aanleiding tot rekenen en wiskundige 

activiteit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende... 
Carmen 
 
Volg ons nu ook op Instagram  

 


