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Daar is de lente …
Elk jaar aan het einde van de winter en het begin van het voorjaar slaan de lentekriebels toe.
Iedereen krijgt ze en er is bijna niemand die er niet blij van wordt. Lentekriebels zijn voor veel mensen niet alleen
de bevestiging dat het voorjaar is begonnen, maar ook het signaal om het roer om te gooien en weer naar buiten
te gaan. Vergeten is de lange, winter, verdrongen zijn de grijze dagen. Het leven is mooi, het is weer lente.
Ook op de speelplaats zien we hoe onze kinderen de voorbije dagen genoten van de eerste zonnestralen. Spelen
zonder jas, de zandbak in, genieten van een praatje op een bank. En vooral … gelukkige, stralende kinderen die
genoten van de lentekriebels.
De paasvakantie staat voor de deur en dat betekent extra tijd om te ravotten. Bij deze wil ik een oproep doen om
je kinderen aan te zetten tot samen spelen. Een kind heeft ruimte nodig om te bewegen, om samen met vriendjes
sociale vaardigheden te oefenen.
Het zou geweldig zijn als de kinderen bewust minder tijd aan hun computer zouden doorbrengen.
De voorbije weken merken we dat er telkens meer problemen zijn met het spel ‘FORTNITE’.
Heel wat ruzies op school vinden hun oorsprong in dit digitaal spel dat de kinderen thuis spelen. Ze mochten niet
digitaal meespelen, kregen lelijke woorden naar hun hoofd en kwamen dan ongelukkig op school aan.
Hou als ouder een oogje in het zeil want deze spelletjes zijn niet meer
onschuldig
maar
zijn
oorzaak
van
veel
verdriet, uitsluiting en pestgedrag. Beperk de speltijd en maak duidelijke afspraken met je kind.

Geniet
van
de
paasvakantie,
geniet van je kinderen en maak er een
super fijne tijd van!

Infoavond 1ste leerjaar 24 apr il 18:30
Opendeurdag kleuters en 1ste leerjaar
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Letterfeest
Joepie.... de vriendjes van het eerste leerjaar
kennen nu alle letters!!!! Daarom was het tijd
om feest te vieren.... een LETTERFEEST!
Bij juf Sanne konden ze een leuk letterganzenbord spelen met allerlei opdrachten. Bij juf
Dorien deden ze een letterzoektocht. Letterkoekjes en lettersnoepjes mochten natuurlijk niet ontbreken.
Daarna knutselden ze nog allemaal een
letterkroon en kreeg iedereen nog een
letterdiploma!
Bravo eersteklassers!

PI-dag

March 14th,
internationale
PI dag!
Dat konden
we niet zomaar voorbij
laten gaan.
De leerlingen van vijf en zes mochten deze middag
deelnemen aan een PI-wedstrijd. Briek was de
winnaar en kon zomaar 59 cijfers na de komma onthouden en noteren! Ook Amber was knap tweede
met 58 cijfers. Wiskunde saai? Helemaal niet!!!

Hooibeekhoeve

Onze 6eklassers trokken op 22 maart met de fiets naar de Hooibeekhoeve
in Geel.
Een Europasessie, waarin ze alles leerden over de Europese Unie, stond
op het programma. Daarna kregen ze een rondleiding in de
hooibeekhoeve. Zo kwamen ze alles te weten over het reilen en zeilen op
een modern melkveebedrijf.

Super interessant!

Dikke ¨Proficiat aan allen die er mee voor zorgden dat we ook dit jaar weer een
geslaagde Damiaanactie hebben gehouden.

DANKZIJ jullie bijdrage van €709 kunnen we dit jaar
14 lepra en TBC mensen helpen! Bedankt daarvoor!
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MIDZOMERHAPPENING
Zondag 23 juni
Hou deze datum alvast vrij!
Officiële uitreiking van kinderrechtenlabel!
Luc Swerts vertelt in het HEEMERF!
Onze vijfdeklassers lieten zich onderdompelen in het arbeidsintensieve harde boerenleven omstreeks 1900. Het Heemerf ademt Ook leerden we waarmee de mannen,
vrouwen en uiteraard kinderen zich konden ontspannen in hun schaarse vrije tijd. De
leerlingen mochten het boeiende bezoek afsluiten met het uitproberen van ‘oude’
volkspelletjes van ‘vroeger’
Bedankt Luc voor de fijne ontvangst en begeesterende rondleiding!

Schoolreglement zomerkleding
Nu de zon in de lucht staat, komen onze zomerkleren weer
uit de kast.
Even de afspraken herhalen:
 Kleedjes, geen strandjurken
 T– shirt, geen spaghettibandjes
 Deftige shorts, geen strandshorts
 Sandalen, geen teenslippers
 Breng zonnemelk, hoedje, pet mee voor tijdens de speeltijden.
Eenrichtingsverkeer in de Mgr. Heylenstraat
In de Mgr. Heylenstraat geldt eenrichtingsverkeer. We merken dat
hier
regelmatig, misschien onbewust,
overtredingen tegen gemaakt worden. Dit creëert gevaarlijke situaties,
daarom willen we u hier nog eens attent op maken.
Het verkeer komende vanaf richting de markt is toegestaan. Komende vanuit de andere richting is
slechts verkeer toegestaan tot net voor de school.
Bedankt alvast voor uw medewerking.

Ballen
en
ballonnen
pret
De groene
kikkers amuseerden zich
met de ballen
en
ballonnen in
de klas en op
de speelplaats.
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Week tegen pesten

Plagen maakt weerbaar en stopt omdat die ander de kracht heeft om neen te zeggen. Pesten is steeds hetzelfde slachtoffer waarop men het gemunt heeft. Pesten
blijft enkel voort bestaan zolang de pester zich gesteund voelt, dus door de omstaanders die toekijken, lachen. Als de pester alleen komt te staan, zal het pesten stoppen. De geleerde oefeningen van de pedagogische studiedag werden in
de klassen al toegepast.
De kinderen vertellen: “ Wij hebben met onze klas gedurende een hele week rond
pesten gewerkt. Zo kennen we de verschillende rollen binnen een pestsituatie.
We hebben geleerd om op een overtuigende manier STOP te zeggen, heel luid!!!
We hebben vertrouwensspelletjes gespeeld. Om de beurt mocht iemand zich in
een groep laten vallen. Wij hebben hem/haar goed opgevangen. We hebben elkaars bewegingen in spiegelbeeld nagedaan.
De week hebben we afgesloten met een dramales. Elke groep kreeg een pestsituatie. We moesten dit uitbeelden in een tableau vivant. Pesten … wij zeggen
heel luid’ NEEN, STOP er mee!!”

Calamity Jane

De leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar gingen naar een muzikale voorstelling van Calamity Jane.
Als voorbereiding kregen ze een creatieve workshop in de klas. Ze maakten muziek en leerden een liedje.
De voorstelling zelf ging door in de Koningin Elizabethzaal in Antwerpen.
Het verhaal van Calamity Jane werd gebracht door topacteurs als Alice Reijs en Michaël Pas.
Ze werden daarbij begeleid door het Antwerps Symfonisch Orkest! Een hele culturele belevenis waar ieder heeft
van genoten. Bedankt oudercomité voor de financiële bijdrage!!

Integratiemoment 1e leerjaar en
3e kleuterklas

De eersteklassers gingen als ‘GROTEN ‘ met een boek in de hand
een verhaaltje voorlezen voor de
kleuters van de derde kleuterklas. Hoe fier waren zij wel niet!
Onze kleuters keken op naar wat zij al wel niet
kunnen en luisterden geboeid! De motivatie tot lezen is gewekt,
onze kleuters kijken uit naar het 1ste

GROTE REKENDAG “uit verhouding”

Woensdag 3 april stond helemaal in het teken van rekenen. En niet gewoon in
de klas maar vooral buiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je
werkboek!
Het thema dit jaar was “uit verhouding”. Kinderen verkennen tal van situaties
waarin de verhoudingen niet kloppen. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak
friet voor een snackbar. Onze kinderen verkenden dergelijke situaties. Dit leidt
tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen
van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
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Bibster

Jeugdboekenweek!
Onze leerlingen leerden de bib beter kennen via
een spel met tablets. Wie lost de meeste vragen
op?

Wie heeft de meeste volgers?
Bedankt Lu en Joachim van de bib voor de
uitnodiging!

Pyjamadag voor BEDNET!
Vrijdag 15 maart was het nationale pyjamadag en dat was te merken!
Onze leerlingen en leerkrachten van de lagere school kwamen uit solidariteit met Bednet in pyjama of onesie naar school. Bednet is een organisatie
die thuisonderwijs voor zieke kinderen mogelijk maakt. Een camera in de
klas en in de huiskamer en zo kan een ziek kind les volgen, tegen klasgenootjes spreken, vragen stellen en antwoorden geven.
Want onderwijs is een recht voor iedereen, ook als je ziek bent!

Kangoeroewedstrijd
Volop concentratie tijdens de Kangoeroewedstrijd...
Kangoeroe is in de eerste plaats een leuke en wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd. De leerlingen van
het 5e en het 6e leerjaar lossen gedurende 50 minuten 24
vragen op. Moeilijk … denken en doorzetten!
Alle deelnemers
kregen
een
potlood cadeau.
Nu
is
het
spannend
afwachten naar
de resultaten en
andere prijzen!
Wie weet?
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Kalender april 2 0 1 9
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3
FRUIT

4

5

6
Begin
paasvakantie

7
paasvakantie

PAASHAAS
PAASLUNCH
L6 beroependag

Grote rekendag
OUDERCONTACT
kleuter en lager
8
paasvakantie

9
paasvakantie

10
paasvakantie

11
paasvakantie

12
paasvakantie

13
paasvakantie

14
paasvakantie

15

16

17

18

19

20

21

paasvakantie

paasvakantie

paasvakantie

paasvakantie

paasvakantie

paasvakantie

22

23

24

25

26

27

28

FRUIT

ROLLERDAG
LAGER

Zwemmen PO &
RP

Paasmaandag,
vrijaf

paasvakantie

L4 Prinsenpark

Infomoment voor
1ste leerjaar
18u30-20u30

29

30

Kleuters fietsdag
PO&RP: Prinsenpark

Belangrijke data












24 april
29 mei
30 mei
31 mei
13 mei
9 mei
26 mei
8 en 9 juni
10 juni
23 juni
28 juni

Infoavond 1e leerjaar (18u30-20u30)
Pedagogische studiedag, VRIJAF
OH Hemelvaart, VRIJAF
Brugdag, VRIJAF
Sportdag lagere school
Vormsel
1ste communie
Lentefeest
Pinkstermaandag, VRIJAF
Midzomerhappening
School tot 11u55, start grote vakantie

In maart overleden:
Emma Van de Poel overgrootmoeder van Klaas van
Gorp (4A)
Oud-collega Aloïs Dierckx
Wij wensen de families veel sterkte !
Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel
sterkte.

HOERA voor de jarigen van de maand maart.
We genoten met z’n allen van een heerlijke paaslunch!

PAASRAPPORT IN DE
LAGERE SCHOOL
Kinderen in de lagere school kregen
deze week een nieuw rapport met
waardenzinnen. Geen punten maar
zinnetjes die zeggen hoe je kind de
afgelopen periode gewerkt heeft.
Positieve signalen die we willen geven om je kind te motiveren om de
laatste spurt naar de zomervakantie
succesvol te nemen.

GEBOORTES
Adam Afifi van de bruine leeuwen kreeg een
broertje, Ryan.
Heel veel geluk met
jullie kleine wonder!

