NIEUWSBRIEF

VOORWOORD
De laatste maand van dit schooljaar gaat alweer beginnen. Juni wordt een drukke, maar vast ook
leuke maand. Nog even extra goed ons best doen voor toetsen, maar ook leuke uitstapjes of
klasactiviteiten doen…
Door omstandigheden hebben we deze keer een dubbele editie van onze nieuwsbrief. Extra veel om
te ontdekken dus... Je kan er lezen over onze schoolreis, kookactiviteiten, pauwen bij de tandarts en
nog veel meer!
Veel leesplezier!

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Schoolreis naar Toverland
Maandag 18 april gingen alle klassen naar Toverland
in Nederland met de bus. De rit duurde meer dan
één uur. Ik en ook andere kinderen vonden het heel
heel heel leuk! Niks was saai, ook wachten was niet
saai. ’s Morgens toen we op school aankwamen, was
ik heel zenuwachtig. Ik kon niet wachten tot de bel
ging en we konden vertrekken. Het was de leukste dag van het schooljaar! Verslag door Mohamed (uilen)
We zijn op 18 april 2016 met onze school De Linde naar
Toverland gegaan. We hebben allemaal genoten van
de uitstap. We gingen met de bus en zaten 1 uur en
half in de bus. Dus we kwamen later thuis. We kregen
eerst een beetje uitleg over de regels van Toverland en
dan pas kon je in de attracties. We mochten ook 5 euro
meenemen. Daarvan kon je een frietje, drinken of
andere dingen kopen. Ik vond het heel leuk!
Verslag door Natalia (uilen)

Kamelen poetsen hun tanden
Gezondheid, daar werken we al een hele tijd rond. We leerden over gezonde voeding, ongezonde
voeding en ons lichaam verzorgen. Handen wassen, jezelf wassen, haren
kammen, …
En natuurlijk ook over tandenpoetsen. We hebben een tandenborstel
gekregen met tandpasta en begonnen te poetsen. Ook kregen we
tandplak verklikkers. Al onze monden kleurden rood en wat vonden we
dat grappig!

Pauwen bij de tandarts
Gisteren zijn we op leeruitstap naar de tandarts
geweest. De tandarts heeft goed uitgelegd waarom
het zo belangrijk is om onze tanden 2x per dag te
poetsen. Ook heeft hij naar onze tanden gekeken. De
kinderen hebben heel goed geluisterd en waren super
gemotiveerd!

De haviken beleven hun geluksdag!
De haviken gingen op 18 maart naar de speeltuin . Dit was een beloning omdat we zwerfvuil geraapt
hadden. Het was er fijn. En toen … vond Caitlin er 20 euro. Zij wilde ons trakteren op een ijsje .
Vrijdag, 15 april waren we te voet naar ijs Rossi gegaan . Iedereen mocht één bolletje kiezen. Het ijsje
was super-lekker! Mmm!
Verslag gemaakt door Andrea, Caitlin en Aleksandr

Meimaand, Mariamaand!
We zijn samen naar het kapelletje in Lillo geweest om mooie
bloemetjes bij Maria te leggen. Iedereen vond het leuk. We
hebben samen het even stil gemaakt. Iedereen was heel flink
en we hebben genoten van de mooie wandeling.
Groetjes juf Kim

Haviken maken fruitsla
We leren in de klas over
gezondheid en gezonde
voeding. We maakten op 21
april fruitsla. Iedereen moest
helpen zodat het sneller
klaar was. In de fruitsla
zaten: appels, bananen,
sinaasappels, druiven en
kiwi’s. Op het einde goten
we er citroensap over zodat
het fruit niet bruin werd. De
dag erna hebben we de
fruitsla gegeten. Het was lekker en gezond!

Verslag door Acelya, Alicia en Harun

Baby Jip op bezoek in de kamelenklas
28 april was het eindelijk zo ver: de lieve kleine Jip werd eindelijk geboren.
Toen juf Marij vandaag met Jip ons een bezoekje bracht, werd ze dan ook met open armen
ontvangen.
Wat was het leuk om Juf Marij terug te zien en eindelijk Jip te ontmoeten!! Wat is Jip een prachtige,
mooie en gezonde kleine meid.
Juf Marij en Jip hadden zelfs een verrassing voor ons: een snoepje en koekjes, heerlijk!
Maar ook wij hadden verschillende verrassingen voor juf Marij klaar. Dankjewel voor al het lekkers juf
Marij en proficiat met deze prachtige meid!

Vrij zwemmen voor kamelen, pauwen en haviken
De eerste groep zwemmers hun laatste zwemles zit er alweer een tijdje op. En die laatste les is
natuurlijk de leukste…! Vrij zwemmen!!!

Pauwen maken een lentewandeling
Tijdens de lentewandeling
kwamen we voorbij het huis van
Muhammed. Hij mocht zijn
mama even een knuffel gaan
geven maar omdat het zo warm
weer was kregen we drinken en
mochten we even in de tuin gaan
spelen. Dankjewel lieve mama,
het was een fijne verrassing!

Bevers leren een stappenplan volgen
Om te leren werken met een eenvoudig stappenplan heeft iedereen
in de klas een nieuw huisdier gekregen. :) Ze moesten op de
verpakking kijken welke stappen ze moesten volgen en zo zouden
ze dan een grote Dino krijgen. Alles verliep zoals het moest en de
motivatie was heel groot!
Groetjes juf Kim

Nienke doet haar eerste communie
Op 5 mei deed Nienke van de poezenklas haar eerste communie. Het
was een mooie viering. Op het einde van de viering lieten alle
kinderen een witte ballon in de lucht. Een dikke proficiat aan de
ouders en aan Nienke!!

Poezen op het ijs
Op 11 mei brachten de kinderen van de poezenklas
een bezoek aan de schaatsbaan van Hasselt. Eerst
leerden we schaatsen en nadien mochten we op het
ijs spelen. Er was zelfs een glijbaan op het ijs. Het was
een leuke voormiddag!

Rijst met curry
Vandaag stond er zoals elke donderdag koken op het
programma. Zoals elke week is dit een moment waar alle
kinderen heel erg naar uit kijken. Samen maakten we alle
groenten schoon, sneden we ze klein, kookten we de rijst en
maakten we de saus.
Maar het gezelligste van het hele moment is toch wel
samen eten!

WIST JE DAT-JES …
Wist je dat….






…volgens Sude hagel eigenlijk hagelslag heet?
…juffrouw Marijke haar dochtertje geboren is op 28 april? Ze heet Jip.
…de kinderen van de steenbokkenklas graag rondkruipen als baby’s?
…ons schoolfeest weer een geweldig feest was? Er kwamen heel veel mensen lekker smullen
van ons zelfgemaakte hapjes!
…de kinderen EN JUFFEN supergoed gedanst hebben op het schoolfeest? Een dikke proficiat!!

TE ONTHOUDEN DATA
donderdag 2 juni 2016
dinsdag 7 juni 2016
dinsdag 7 juni 2016
donderdag 9 juni 2016
donderdag 16 juni 2016
donderdag 23 juni 2016
vrijdag 24 juni 2016
vrijdag 24 juni 2016
maandag 27 juni 2016
maandag 27 juni 2016
dinsdag 28 juni 2016
woensdag 29 juni 2016
donderdag 30 juni 2016

zwemmen poezen, bevers, schildpadden, steenbokken
kronkeldidoe voor poezen en bevers
techniekcoach voor bevers, pauwen en kamelen
zwemmen poezen, bevers, schildpadden, steenbokken
zwemmen poezen, bevers, schildpadden, steenbokken
zwemmen poezen, bevers, schildpadden, steenbokken
sportdag op school voor alle klassen
proclamatie voor de schoolverlaters
Uitstap naar Terlaemen voor uilen en leeuwen
Uitstap naar Koersel voor de andere klassen
oudercontacten
viering in de kerk
laatste schooldag (tot 12u)

