NIEUWSBRIEF

VOORWOORD
We zijn weer goed van start gegaan met een nieuw schooljaar. We gaan dit jaar voor een
WAARDEVOL schooljaar. Een schooljaar dat veel waard is… Waarin iedereen kan leren,
spelen en zichzelf zijn! Een schooljaar waarin we anderen helpen, luisteren naar anderen en
wat verder kijken dan onze neus lang is…
We gaan er samen voor!

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Eerste schooldag
Op 1 september zijn we weer begonnen aan een
spetterend schooljaar. ’s Morgens waren Leentje en
haar papa op bezoek. Haar papa is zeeman en hij
moest vertrekken op een lange zeereis. Papa gaf
Leentje een cadeautje zodat ze zich nooit echt alleen
zou voelen. Ze kreeg….. een kist vol schatten!!!! Wil je
ook weten wat de schatten waren?
Er zat een touw in de kist. Om uit te werpen naar
iemand als die zich alleen voelt. En een schelp! Zodat
Leentje zou leren om goed te luisteren naar anderen.
Leentje vond ook een veer in de kist. Die zou haar
eraan doen denken dat ze anderen complimentjes
moet geven. Leentje wil ook graag veel groene veren verdienen dit schooljaar. Papa gaf
haar een kompas. Zo kan Leentje altijd de juiste keuze maken. Ten slotte kreeg ze ook nog
een verrekijker. Zo kan ze verder
kijken dan haar neus lang is.
Leentje was heel blij met de
schatkist. In heel veel klassen
hebben ze nu ook een schatkist
staan. Zo wordt het zeker een super
waardevol schooljaar!

Steenbokken op de terril
We hebben een natuurwandeling op de
terril gemaakt. Het was heel fijn. Boven
op de terril kregen we lekkere cakejes
van de juffrouw. Alleen jammer dat het
heel hard begon te regenen toen we
naar beneden moesten. We kwamen
helemaal doorweekt, maar tevreden
terug op school aan.

Dieren in de kamelenklas
We werkten tijdens de maand september al heel hard rond het
thema ‘dieren’.
We bakten dierenkoekjes en maakten een lekker
krokodillenbroodje. We maakten ook pizza-spinnen. Njam
njam!!
Tijdens de rekenles hebben we volgens een plannetje een
dierentuin nagebouwd. Daarna moesten we dan op ons
plannetjes het juiste aantal dieren in de kooien kleven.
Sinds deze week hebben we ook twee nieuwe vriendjes onze de
klas, welkom Flappie en Rambo, onze twee goudvissen.

Scholenveldloop
Vrijdag 25 september gingen alle klassen naar de scholenveldloop van Heusden-Zolder.
Alle kinderen deden heel goed hun best om snel te lopen. Er
waren ook heel veel leuke activiteiten om te doen: ligfietsen,
een luchtkussen, een springkasteel, hordenlopen, zoektocht
in het bos… We maakten er een toffe dag van!
Baris en Badder wonnen zelfs een medaille met lopen! Ze
waren supersnel!

WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…
-

meester Peter Simons op 1 oktober met pensioen gaat? We gaan hem en zijn mopjes
heel hard missen!
we een mooie lindeboom maken tegen het raam? Er kunnen blaadjes verzameld
worden door de klassen als ze goed op een bepaald werkpunt letten. Hopelijk
hangen er tegen de lente superveel blaadjes aan onze lindeboom!
we dit jaar 9 klassen hebben op school: poezen (Juf Hilde S.), bevers (juf Kim),
pauwen (juf Patricia), haviken (juf Ilse), steenbokken (juf Ine), uilen (juf Leen L.),
kamelen (juf Marij) en leeuwen (juf Ingrid).
Badder het derde was bij de scholenveldloop?
Baris het tweede was bij de scholenveldloop?
er volgens Emin (kamelenklas) hondvissen zitten in de dierentuin?
ouders van harte welkom zijn in de turnzaal voor de viering van 9 oktober?
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