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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
American Games
We hebben American Games gedaan op 7 maart.
De steenbokken gingen ook mee. Het was in de sporthal van Koersel.
We deden er leuke spelletjes zoals blind netbal ,baseball, een spel met een
super grote bal…
Verslag door haviken

Film ‘Felix’
Op maandag 21 maart 2016 zijn we met de uilen,
steenbokken en de leeuwen naar de Muze geweest voor
de film Felix. Het ging over een 14- jarige jongen die zijn
vader had verloren doordat hij te veel dronk. De vader
speelde graag saxofoon en hij had zelfs een band. Die
noemde BOZZA BOYS waar hij ooit grote successen mee
scoorde. Felix was toen naar een chique privéschool
gegaan waar hij saxofoon leerde spelen. Hij had geen
saxofoon maar een fluitje. Zijn vader had nog van zijn
band nog een saxofoon en hij mocht er niet aan komen,
maar hij heeft gespijbeld en heeft de saxofoon gepakt.
Op het laatste was er een schoolgala en toen ging hij jazz spelen. Van zijn juf kreeg hij een 2de
kans waardoor hij op het schoolconcert kon meespelen. Iedereen vond het een leuke film!
Verslag door Melissa (uilen)

Schaatsen
Maandag 29 februari zijn we samen met de
kamelen-, bever- en pauwenklas gaan schaatsen.
Het was super leuk! We kijken al uit naar volgend
jaar!
De schildpadden
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Zwerfvuilactie
Hallo allemaal,
Jullie weten dat wij de beverklas zijn. En als goede bevers
zorgen wij ervoor dat onze buurt proper is. Daarom zijn we
met onze klas een stukje van de wijk Lindeman gaan
opruimen. Juf Ilse heeft ons een plannetje gegeven en door
dat goed te volgen en gewapend met stokken en zakken
hebben we heel wat vuil bijeen gehaald. Iedereen heeft
hard gewerkt! Proficiat bevertjes!!!! Ik ben trots op jullie!
Verslag door juf Kim

Ontbijtdag
Op 23
ouders

maart hebben de school en veel
lekkere dingen gemaakt voor de
kinderen. We mochten smullen van
lekker ontbijt op school. Er waren
boterhammen, tiramisu, cupcakes,
donuts, cornflakes, fruitsla,
komkommers, tomaten, eitjes…
Bedankt aan iedereen die voor dit
ontbijt heeft gezorgd!

een
mini
lekker
Verslag

door Maarten en Muratcan (uilen)

Techniekcoach
Donderdag 3 maart heeft meester Tom
ons meegenomen naar de techniekklas.
We maakten ieder een fotohouder. We
leerden werken met verschillende
materialen. Dankjewel meester Tom!
Verslag schildpaddenklas

Naar de terril
De haviken zijn als beloning naar
de terril gegaan. Ze hadden
prachtig weer en het was super
leuk!
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WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…
- de steenbokken zich graag verstoppen voor hun
juf? Ra ra ra, wie is dit???

- de steenbokken heel goed een 3D-plan kunnen maken? Dit is wat ze maakten als afsluiter van
het taalthema over hun
droomhuis!

- we op 18 april op schoolreis gaan naar Toverland? Die dag kunnen de kinderen niet met de bus
naar huis en moeten ze dus opgehaald worden. We komen tussen 17u-17u30 terug. Het juiste uur
delen we jullie nog mee na de vakantie.
- de uilenklas 3 weken na elkaar gaat knutselen met de kinderen van het 1ste leerjaar van een
lagere school van Beringen? Ze werkten dit project uit samen met juf Katrijn. We zijn benieuwd
naar de ervaringen en resultaten!

TE ONTHOUDEN DATA
zondag 10 april 2016
woensdag 13, 20 en 27 april 2016
donderdag 14 april 2016
maandag 18 april 2016
donderdag 21 april 2016
donderdag 21 april 2016
donderdag 28 april 2016
vrijdag 29 april 2016

laatste dag van de vakantie
knutselproject in het 1ste leerjaar voor de uilen
zwemmen kamelen, pauwen en haviken
schoolreis naar Toverland
techniekcoach uilen en leeuwen
zwemmen poezen, bevers, schildpadden, steenbokken
zwemmen kamelen, pauwen en haviken
geen school
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