NIEUWSBRIEF

VOORWOORD

Februari was een korte maand. Zeker met het deugddoende weekje vakantie ertussen. Toch
zijn alle klassen deze maand weer druk bezig geweest.
Zo gingen de steenbokken naar de bieb, de uilen en leeuwen gingen op scholenbezoek, de
oudste klassen gingen schaatsen, de kamelen gingen voorlezen in de kleuterklas, we dansten en
zongen allemaal samen de ‘Move tegen pesten’, we deden mee aan ‘Dikke truiendag’, we vierden
carnaval en nog zoveel meer…
Over enkele activiteiten kun je in deze nieuwsbrief wat meer te weten komen. Veel leesplezier!
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Kamelen naar de kleuterklas
4 februari: Deze voormiddag zijn we het verhaal
'Overal carnaval' van Liesbeth Slegers gaan voorlezen in
de kleuterklas, in het klasje van Maud (het dochtertje van
de juf)
We hebben heel veel tijd en werk gestoken in de
voorbereiding, maar nu was het voor echt! SPANNEND!
De kinderen hebben heel goed voorgelezen, iedereen
deed goed zijn best!
Na het voorlezen mochten de kleuters kiezen of ze een
clowntje gingen versieren met slingers en confetti, een
broek van de clown gingen versieren met gekleurd
papier, een cakeje versieren als clown, een tekening gingen kleuren of dat ze een spelletje rond
carnaval gingen spelen.
De kamelen mochten ook gaan spelen tijdens de speeltijd.
Na de speeltijd hebben de kleuters een mooi en lekker
carnavalskoekje gekregen om van te smullen! En als afsluiter
hebben de kamelen de kleutertjes geschminkt, door iets kleins
op hun gezicht te tekenen, een hartje, een regenboog, een zwart
neusje en snorharen!
De kleuters hebben er van genoten en ze vonden het allemaal
heel leuk dat we dit bij hun in de klas zijn komen doen.
De meeste grote kinderen vonden het heel leuk om eens in een
kleuterklas te helpen.
Waar gaan of kunnen we de volgende keer iets leuks doen??
Biebbezoek steenbokken
We zijn naar de bib van Heusden-Zolder geweest.
We hebben uitleg gekregen over talen. Er zijn wel 6800 verschillende
talen in de wereld.
Daarna mochten we allerlei opdrachten doen rond taal, zoals
luisteren met de hoofdtelefoon, in een tent kruipen om te lezen,
taalblokken bouwen, de betekenis van je naam opzoeken.
Het was zeer leerrijk.

Uilen naar het SFC
De uilenklas bezocht het SFC. Eerst vertelden de leerlingen
van de B-klas over de werking van de school. Daarna
volgden we een les communicatie en wiskunde. We konden
ook genieten van een lekker stukje pizza en een drankje.
Het was een leuk bezoek.
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Dikke truiendag
Op vrijdag 19 februari was het dikke
truiendag op school. We hebben die
hele week gewerkt rond het klimaat.
Zo konden we stukjes stof verdienen
voor op juf Kim haar pak. Juf Kim
had het heel koud anders.
De mama van Milan had ook soep
gemaakt zodat we het lekker warm
kregen. Zij deelde de soep uit, samen
met de papa van Alessandro en
Andrea.
Het was hele lekkere soep!

De pauwen zorgen voor de vogeltjes

Tijdens de w.o.-lessen leerden we wat de dieren in
de winter doen. We leerden dat er dieren zijn die
een winterslaap houden, maar dat er ook vogels
zijn die naar warme landen vliegen. Sommige
kinderen hebben een voederplankje gemaakt
voor de vogels die in de winter bij ons blijven. We
hebben het plankje eerst moeten afschuren en
daarna hebben we ook geverfd. Op het plankje
legden we een bakje met water, een appel,
broodkruimels en pinda’s.

Carnaval op school
Op vrijdag 5 februari vierden we samen carnaval op
school. Tijdens het laatste lesuur hadden we een
carnavalfuif op de speelplaats. Bijna iedereen was
verkleed en we dansten op leuke muziek. Zo een
fuiven willen we wel wat vaker! 
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WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…
- jongens een krab in de keel krijgen (althans volgens iemand van de leeuwenklas  )?
- we een extra juf Ann hebben op school? Zij komt enkele dagen per week.
- de kamelen nu les krijgen van juf Sarah? Juf Marij krijgt binnenkort een baby’tje.

SPEELTIJD

TE ONTHOUDEN DATA
donderdag 3 maart 2016
donderdag 3 maart 2016
maandag 7 maart 2016
donderdag 10 maart 2016
vrijdag 11 maart 2016
dinsdag 15 maart 2016
dinsdag 15 maart 2016
donderdag 17 maart 2016
donderdag 17 maart 2016
maandag 21 maart 2016
woensdag 23 maart 2016
donderdag 24 maart 2016
zaterdag 26 maart 2016

zwemmen voor kamelen, pauwen, haviken
techniekcoach uilen en schildpadden
American Games voor haviken en steenbokken
zwemmen voor kamelen, pauwen, haviken
vrije dag voor de kinderen
toneelvoorstelling ‘Onze held’ voor poezen en bevers
biebbezoek voor pauwen, kamelen, schildpadden
zwemmen voor kamelen, pauwen en haviken
oudercontact
Film in ‘De Muze’ voor uilen, steenbokken en leeuwen
ontbijtdag voor alle klassen
zwemmen voor kamelen, pauwen en haviken
start paasvakantie (t.e.m. 10 april)
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