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GEDICHTENWEEK: THEMA VRIENDSCHAP VAN 26 JANUARI TOT 1 FEBRUARI 
 

Tijdens deze  poëzieweek staat de vriendschap centraal in al zijn facetten. Onze kinderen genoten van de poëzietocht doorheen de school.  

Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die 

gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen woorden hebt.  

In het 5de leerjaar kropen de leerlingen in hun pen. Ze schreven hun liefde uit en leerden de regels  van een Copla, Elfje, Haiku, Limerick, rijm-

dicht, … geniet van onderstaande prachtige poëziewerken. Voel je zelf kriebels, kruip eens in je pen, laat je gaan en creëer een prachtgedicht.  

Je mag ze altijd met ons delen! 
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STIP IT: TREK EEN STIPPENLIJN TEGEN PESTEN  
van  10 tot 18 februari samen met Ketnet, Radio 2 en MNM. Zij slaan de handen in elkaar en 

strijden tegen pesten.  

Wij trekken als school mee de lijn tegen pesten en streven naar een pestvrije school. Heeft je 

kind toch problemen, praat er over met de school en we zoeken samen naar plan van aan-

pak.  

Vooral het digitaal pesten is een moeilijk verhaal waar we als school niet direct de vinger kunnen opleggen. Meld elk probleem 

aan ons én spreek er over met je kind! Wijs het op de gevaren en hou altijd een oogje in het zeil, zorg dat je weet waar je kind 

mee bezig is.  

Vertel je kind dat ze zelf een belangrijke rol hebben en kunnen meehelpen om pesten te stoppen door het pestgedrag openlijk 

af te keuren. Leer je kind ‘NEEN’ zeggen. Leer je kind om hulp te zoeken bij de leerkracht en leer je kind er over te praten. 

Maak het digitaal surfen bespreekbaar en vertel hen welke gevaren er zijn.  

In de klas hebben we regelmatig lessen mediawijs maar als we samen werken, 

school én ouders,  zal je kind nog meer handvatten krijgen. Spreek met je kind 

over wat pesten met iemand doet.  
Zet 4 stippen op je hand en ga naast elkaar op een lijn staan. Reik elkaar de gestipte 
hand. Ziezo, nu heb je een stippenlijn! 
 

Er woonde een slim paard in linnen.  
En hij schreef echt heel mooie zinnen.  
Het raakte hem hard.  
En zei jij zit diep in mijn hart.  
Je zit heel diep vanbinnen. Tess 

Komt hier het eerste woord te staan  
Dan loopt het rijm er achteraan   
En daarna komt een ander woord 
Waar ook meteen een rijm bij hoort. 
Noortje 

Dit is mijn konijn  
Dat rijmt op wijn   
Ze eet een wortel   
Dat zijn lekkere broodwortels  Sien 

Als de zon schijnt over 
de weiden als ze lachend  
aan de hemel staat. Arthur 

Als het winter is, is er regen. 
Ik dacht : waarom is er geen zon ? 
Ik heb op mijn toets een cijfer negen. 
Daarom krijg ik een coupon. Valentina 

Begin elke dag met een mooie start, 

en met een prachtig einde. 

Vol vriendschap en liefde, vol vrede en plezier, 

vol prachtige momenten met mensen die je graag ziet. 

Vol mooie dingen maar ook minder mooie dingen. 

Elke dag opnieuw, en dan eindigt je dag zoals het moet, met een mooi begin en 
een prachtig einde! Marie 

Geluk  

Is iets  

Wat je niet  

Kunt zien maar kunt   

Voelen  Marieke 

GEZONDE VOEDING  

Elke dag voldoende water drinken, zo blijf je bij de pinken!', dat is de slogan die we deze periode promoten.  

Gezonde brooddozen, gezonde tussendoortjes, gezonde maaltijden met veel 

groenten en fruit en weinig vetten en suikers dat is wat onze kinderen nodig heb-

ben om goed te groeien en te ontwikkelen.  

Maar bovenaan de driehoek staat als eerste balk: DRINK VOORAL WATER !  

Water drinken is gezond want: 

• Je kan je beter concentreren, daarom staat onze drinkbus op onze bank.  

• Je voelt je langer fris, ben je wat moe, drink wat water het doet je goed.  

• Dat is goed voor in de les, maar ook als je sport of je je huiswerk maakt.  
Je drinkt best:   

• als volwassene 2 liter per dag  

• als kind tussen  6 en 12 jaar 1,2 liter per dag! 

Wat een  

poëzietalent! 
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FIETS HET NIEUWE JAAR IN MET BIKE2SCHOOL 
Wat zijn jouw goede voornemens voor 2023?  
Als meer bewegen op jouw lijstje met goede voornemens staat, is de nieuwe campagne van Bike2School 
echt iets voor jou! Kom met de fiets, met de step, de bus of te voet naar school, verdien je dubbele pun-
ten. Trek je warmste kleren aan onder je fluohesje en laat je zeker niet tegenhouden door de koude en 
donkere winterdagen!  
Jouw verdiende punten kan je raadplegen op het online platform van buck-e: https://www.buck-e.be/  
Onze schoolcode is BLNFMU  

Je punten kan je inwisselen bij deelnemende handelaars. 
Verdere uitleg in het instruciefilmpje: https://www.iok.be/scholen/bike2school/leerlingen-en-ouders  

 

KUNSTKUUR OP SCHOOL 

DRUKtechniek, een uitdaging 

voor onze eersteklas 

 

WERKEN MET CHINESE INKT, KROONTJESPEN, PANDAKRIJT EN WATERVERF 

Meubeltjes in 

klei, onze twee-

deklassers ge-

nieten.  Be-

dankt Marjolijn. 

https://www.buck-e.be/
https://www.iok.be/scholen/bike2school/leerlingen-en-ouders
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MEETVOORMIDDAG OP SCHOOL 

Deze maand hebben de leerlingen van de lagere school meetvoormiddagen gehad.  
Meten is overal rondom ons; geld, kilo, liter, oppervlaktematen, ...  Actief metend, experimenterend  er-
vaarden ze de meetopdrachten.  Ook onze kleuters hadden in december al een meetdag. 

DAMIAANACTIE OP SCHOOL 
Geef iemand een nieuw leven. Elke dag krijgen kin-
deren zoals Brendy te horen: ‘Je hebt lepra’. Vanaf 
dat moment kan het twee richtingen uitgaan: nie-
mand zorgt voor je, de ziekte slaat ongenadig toe, je 
raakt geïsoleerd en verminkt voor het leven. Of je 
hebt geluk en wordt tijdig opgespoord door de 
mensen van Damiaanactie. Vanaf dan begint je 

nieuwe leven: je krijgt een behandeling en uiteindelijk genees je. Zodat je naar school kan blijven gaan en – waar 
Brendy zo van droomt – bijvoorbeeld een eigen zaak kan starten. Om die tweede weg te bewandelen, hebben we 
uw steun heel erg nodig. Om samen te blijven vechten tegen deze vreselijke ziekte. Om meisjes als Brendy een 
nieuw leven te geven. Het maakt de donateurs en vrijwilligers van Damiaanactie tot de beste ter wereld: ze blijven 
gaan. Bent u ook volhardend en genereus? Doe dan met ons mee. Laten we samen met de patiënten en hun ver-
zorgers strijden voor een lepra-vrije toekomst.  
 
JE KAN DE ACTIE NOG STEEDS STEUNEN DOOR DE AANKOOP VAN SLEU-
TELHANGERS, via het bericht in het ouderplatform.  
Warm aanbevolen want met elke sleutelhanger geef je mensen terug 
kansen.  

DIKKE TRUIENDAG VAN 9/02/2023  
WERD OP SCHOOL  
AL IN DE KIJKER GEZET  
 

Dikke truiendag heet voortaan ook #iktrekhetmeaan. Want zorg voor het 
klimaat gaat veel verder dan de verwarming een graadje lager te zetten. 
De Energy Kings en Queens (Energie Challenge) hadden de opdracht om 
activiteiten te verzinnen voor deze actie.  Ze hebben voor alle klassen een bingokaart ge-
maakt. Elke klas koos hier zelf 4 opdrachten uit en BINGO!! Het 3de leerjaar koos zo bijvoor-
beeld voor breien. Dat was zwoegen om alle steken op de priemen te houden maar het was 
genieten. Dank aan mama Cindy die de helpende hand was.  
Met de VR-bril konden de leerlingen een virtueel bezoek brengen aan een groene school.  



4  N i e u w s b r i e f  f e b r u a r i  2 0 2 3  

L6  PRAKTIJKHUISWERK 
De zesdeklassers krijgen plezante thuisopdrachten.  Het zijn 9 opdrachten waarvan ze er 6 moeten uit-
voeren gedurende 6 weken. Wat hun het meest aanspreekt, kiezen ze. Geen saai huiswerk, maar  
taken waar je je handen voor uit de mouwen moet steken. Praktijkhuiswerk! Misschien kunnen ze er la-
ter hun beroep van maken? 

Muziek maken met af-

val dat is zelf knutselen 

en dan samen musice-

ren en genieten. 3de lj 

RUIMTEREIS K3 
Onze blauwe vissen en gele giraffen gingen op ont-
dekkingsreis naar de ruimte. 
Ze werkten rond het verhaal 'Tobie op de maan' van 

onze nieuwe methode 'Dag Pompom'. 

UITSTAP L6  BEZOEK GO! GEEL 
Onze leerlingen trotseerden de koude en fietsten vol 
enthousiasme richting Geel. Vandaag stond er een be-
zoek naar de middelbare school Go! Geel gepland. We 
kregen een rondleiding, speelden een quiz over de  
werking van de school en sloten af met een vragenronde aan enkele oud-leerlingen van De Vlieger. Zo 
hebben we vandaag toch weer heel wat bijgeleerd over de overstap naar het secundair onderwijs. 
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L6 VOORBEREIDING SNEEUWKLASSEN 
De zesdeklassers zijn zich volop aan het voorbereiden op hun reis 
naar Zwitserland. 

We maakten samen perencon-
fituur met kaneel, want we ne-
men altijd een cadeautje mee 
naar daar. 
Mevrouw Viviane hielp ons 
mee, want ze heeft een heer-
lijk recept. 
Schillen, versnijden, suiker en kaneel toevoegen en koken maar.  
Iemand nog meer inspiratie? 

ZWITSERSE VOORMIDDAG NA TWEE JAAR CORONA! 

Het is aftellen geblazen voor onze zesdeklassers want de sneeuwklassen ( 8-15 februari) komen dichter-

bij.  De Zwitserse vlag wappert aan de schoolpoort en maakt het allemaal nog echter. Maandagvoormid-

dag was het een echte Zwitserse inleefdag dank zij de mensen van Plaffeiencomité. De Zwitserse bergen, 

de Alpenkoeien, de Zwitserse bellen, fauna en flora het was een volledig inleefspel waar onze kinderen 

van genoten.  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

30 

K3 zwemmen 
 

Zwemweek  

lager 

31 1  

INSTAP 

FRUIT 

 

2 

Kleuter theater 

“Stapel” 

OC kasterlee 

3 

L6 bezoek SMIK 

L4 bezoek con-

tainerpark 

4 5 

6 

 

 

Verdeling wafel/

gebak + drive-in 

18.30-20.00 u. 

7 8 

Inleefdag  

kleuter  

9.00-11.45 u. 

FRUIT 

 

9 

Dikke truiendag 

(#iktrekhetmeaa

n) 

10 

K2 zwemmen 

L4 Bib auteurs-

bezoek 

 

11 12 

13 

K3 zwemmen 

Zwemweek  

lager 

14 

Fietsdag kleu-

ters 

15 

GEEN  FRUIT 
 

Kinderraad  

gemeente 

 

16 

L1+2 Haar en 

Snaar 

17 

Carnavalstoet - 

hotdogs 

18 19 

20 

K1 medisch con-

sult Geel 

21 

K1 medisch  

consult Geel 

22 23 24 25 26 

27 

INSTAP 

28 

L6 Argenta 

     

Familienieuws 

• Jochen, broertje van Marie-Alixe (5A) is geboren op 20 december 2022. 

• Op 22/12/2022 werd Vik geboren. Broertje van Nore (2B). 

• Ook Sophia (BL) is op 9 januari 2023 grote zus geworden van een broertje, Noah Matteo. 
We wensen hun veel geluksmomenten toe. 
 

• Op 23/12/2022 is de grootmoeder van Juf Nathalie, overgrootmoeder van Sien Engels (5C), Maria Wuyts overleden. 

• Op 27/12/2022 is de opa Johan Picavet van Neel 5C, Nim 4B, Juul 4A en Wolf 2B overleden. 
We wensen hen veel sterkte, nu en in de komende tijd. 

FEBRUARI 2023 
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KROKUSVAKANTIE  

Sneeuwklassen vanaf wo 8/02 tot en met wo 15/02 

Sneeuwklassen vanaf wo 8/02 tot en met 

wo 15/02 

BELANGRIJKE DATA        

KROKUSVAKANTIE 18/02—26/02  

Facultatieve vrije dag 17/03 

Vormsel 28/04  

PAASVAKANTIE 1/04—16/04  

Dag van de arbeid—vrijaf  1/05 

Eerste communie 14/05 

Pedagogische studiedag—vrijaf 17/05 

Hemelvaart + brugdag—vrijaf 18-19/05 

Pinkstermaandag—vrijaf 29/05 

Lentefeest 28/6 

OPGEPAST AANGEPASTE ROUTE! 

13.15u start stoet aan de 3Master, onze 
leerlingen sluiten aan in de  
Mgr. Heylenstraat. 

ROUTE  Mgr. Heylenstraat— 
– Mgr. Cardijnstraat— Melkstraat – Re-
tiesebaan – Markt – Mgr. Heylenstraat 

 
Ontbinding van de stoet ter hoogte van 
de scholen.


