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Zwerfafval vind je overal op de speelplaats. Alleen de wind beleeft er plezier aan.
Deze jongens zorgen weer voor een nette speelplaats. Met een
tangetje pakken ze het afval op en stoppen het in een zakje.
Geen vuile handen en opgeruimd staat netjes! Bravo!
Nog beter … ZORG DAT DEZE KINDEREN GEEN WERK HEBBEN
EN SORTEER JE AFVAL IN DE VUISLNISBAKKEN!!
Mega MOSSER kijkt toe!

Bezoek aan Technopolis door het 5de en 6de
leerjaar!
Waarom zijn er geen blauwe mensen ? Wat veroorzaakt de geur van
de regen ? Wat gebeurt
er met de ruimte die
vrijkomt door olie te
winnen? Hoe kun je een
geheime boodschap
doorgeven ?
Dit en nog veel meer
kan je vragen aan de
leerlingen van de derde
graad. Het vijfde en zesde leerjaar brachten een bezoek aan Technopolis. Het
was een dag vol experimenten, testjes en probeersels.
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Luc Swerts vertelt…
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N.a.v. de lessen ‘Tijd’ lieten de vijfdeklassers zich onderdompelen op het
goed
gestoffeerde HEEMERF in het arbeidsintensieve harde boerenleven omstreeks 1900. 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 begeesterde rondleiding!

De ‘vliegertjes’ van ‘t vijfde helpen hun gevleugelde vriendjes!
Er is een hulpvaardige schrijnwerkervrouw in
Kasterlee, die bracht voor 45 leerlingen constructiemateriaal mee! Het vijfde was heel blij
met dit gul gebaar. Hun voederplankje was
snel klaar.
Iedereen uiteraard, de kinderen voorop, waren
zeer ‘tevree’!
Wanneer het weer een winters karakter krijgt
staan onze vijfdeklassers steeds paraat de
noodlijdende vogeltjes een (voeder)handje toe
te steken. Met man en ‘ambacht’ timmerden
ze een eetgelegenheid in elkaar.

Beste familie Van de Perre voor elk voederplankje een welgemeend ‘bedankje’!

De Paarse Olifanten zorgen voor ‘brood op de plank’!
Juf Bieke heeft iets speciaals met broodkruim voor de vogels. Ze
voelde het kriebelen en nam haar kleuters mee in dit vogelavontuur. Onze kleuters maakten vakkundig vogelslingers en juf Bieke
zag dat het
goed was.
Samen met
de kleuters
zocht ze
naar hoge
takken in
de boom
en hing die
vol broodslingers.
Onze kleuters observeerden dagelijks de boom en waren maar wat blij dat
hun lekkers door de vogels werd gesmaakt!
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KLIMAATSCHOOL
Waarschijnlijk was het even schrikken toen je kinderen thuis het energieverbruik gingen meten. Op school leverde deze actie interessante gesprekken op
en volgende actiepunten:
·

het verbruik thuis en op school flink laten zakken

·

thuis iedereen aanzetten om mee te doen

·

iedereen sensibiliseren om energievriendelijk te leven

·

bruikbare tips geven om verbruik nog te minderen

·

energiebewakers op school die onverbiddelijk energieverspillers op de bon zetten.

·

met de fiets naar school . Er waren 108 fietsers op school goed voor 27 auto’s!

Dikke truienweek van 9– 13 februari (elke dag 1 graad minder! ) = Isoleer je
eigen lichaam = verschillende lagen truien ( of dikke truien ) is dé
oplossing!!
Niet alleen moeten we gebouwen isoleren maar vooral ook je eigen lichaam. Op die manier verliezen we minder warmte en hebben we minder warmte nodig om het behaaglijk te hebben.
Ouders, zorg ervoor dat je kinderen in de winter warme kousen, mutsen, truien aan hebben.
Hou ook rekening met de dikke truienweek en zorg dat je kind geïsoleerd is!

Inleefreis Plaffeienspel
Vorige week werden de skibotten gepast en bezorgde het Plaffeiencomité onze leerlingen een onvergetelijke inleefvoormiddag. Via allerlei spelen maakten onze leerlingen kennis met de fauna en flora,
de kazen, de bergen , … het leven van Zwitserland. Het Zwitsers
inkomticket werd door het Plaffeiencomité aan elke deelnemer uitgereikt. Iedereen geslaagd en klaar voor vertrek! Dinsdagavond worden
de bussen geladen en woensdagmorgen (4-2 ) om 7:00 vertrekken
we richting Zwitserland.
Volg ons via de website en/of
via Radio Lichtaart 106.6 FM
Je kan ook via hen de groetjes laten overbrengen. Gust
geeft die dan ‘s morgens aan
de ontbijttafel door! Altijd
leuk!
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Pedagogische Studiedag
Terwijl onze leerlingen genoten van een vrije dag verdiepten
onze leerkrachten zich over het vak Muzische Vorming.

Samen werd er geëxperimenteerd om zo tenslotte te komen tot het
uitzetten van de bouwstenen en werkvormen binnen het domein
beeld.
Dat het een
vruchtbare
voormiddag
was, werd de
volgende dag al zichtbaar in het derde leerjaar. Zij konden niet wachten om met de leerlijn ‘ kleur’ aan de slag te gaan.
Opdracht is om via vormen en met complementaire kleuren te komen
tot een kunstzinnig werk.
De techniek hebben onze leerlingen beet en het resultaat mag er zijn.!

Auteursbezoek in de Bieb voor 3de leerjaar
Op woensdag, 7 januari 2015 trokken de leerlingen van het derde leerjaar B naar de bibliotheek in Lichtaart. Daar
werden ze opgewacht door de auteur, Bart Moekaars. Hij vertelde over zijn verhalen. Onze kinderen mochten
genieten van een boeiende en leerrijke voorstelling.

PESTEN daar doen wij niet aan mee!
Jo de Rijck en Kip Curry hebben op een interactieve manier de kinderen laten stilstaan bij het item ‘PESTEN’.
Wat kan je doen in een pestsituatie maakte hij met goocheltrucs
duidelijk:
·
Loop stoer weg over de speelplaats, niet té want dan word je
misschien zelf wel een pester.
·
Durf rechtstreeks tegen de pester zeggen dat je dat gepest
niet leuk vindt!
·

Negeer die pester

·

Vertel het aan een vertrouwenspersoon waar je mee zit!

·

Vertel het altijd aan je leerkracht!

Via een rekenopdracht heeft kip Curry laten zien dat elk kind telt en
dat iedereen even belangrijk is!
Het werd een ludieke voorstelling die viermaal gebracht werd aangepast aan de leeftijdsgroep . Op deze manier genoten zowel ons
2,5 jarigen als onze zesdeklassers! Vriendschap boven alles!
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Schil—mama’s—oma’s !
Elke woensdag verschijnen ze even trouw ten tonele, zonder richtlijnen,
zonder afspraken ,beginnen ze aan hun werk. Ze zijn op elkaar afgestemd en altijd weer zijn onze dames tijdig klaar om de gulzige mondjes met lekker fruit te
vullen. Onze kleuters
leren op deze manier in
de Vlieger fruit eten van
pruimen tot ananassen,
alles is lekker en wordt
geproefd.
BEDANKT DAMES voor
jullie wekelijkse steun!!

10 februari 2015 = VLIEGERBOEK
De verrassing van deze maand sprak ieders taalfantasie
aan. Onze leerlingen kropen in hun pen en daaruit vloeiden
prachtige gedichten. Hun gedichten kan je vinden tegen de
ramen, aan de prikborden in de
gangen en uiteindelijk in het Vliegerboek. Ook onze kleuters leefden zich in hun gedicht in en zo

Carnaval Vrijdag 13 februari
Stoet vertrekt aan de school om 13:30 meer info volgt.
Onze leerlingen worden na de stoet getrakteerd op hotdog en
een drankje. Nadien is er VRIJPODIUM voor de leerlingen van
het lager en wordt georganiseerd door onze flashers. Deelnemers moeten vooraf inschrijven.
De vakantie begint voor kleuters en kinderen lagere school om
15:35.
We wensen iedereen een deugddoende krokusvakantie!

ontstonden prachtige
illustraties.
10 jaar BASISSCHOOL
in Woord en Beeld
wordt de uitdaging voor de volgende maanden. Op het
einde van het schooljaar bieden we ons boek te koop aan.
.

Fairplayklas!
Een van de basisvaardigheden die bij juf Ann en
meester Gert van belang zijn is fairplay! Winnen
is niet belangrijk maar genieten van het samen
‘eerlijk’ spelen. Deze maand een dikke proficiat
voor 2 A die de beker in ontvangst mocht nemen!
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Lang zullen ze
leven!
Trots poseren
alle jarigen van
de maand !
Proficiat !
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Februari 2015
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1 februari

2

3

Zwemweek lager
Medisch onderzoek 2KK

4

5

6

10

11

12

Zwemmen KK

Verrassing!

8:45 aankomst
sneeuwklassers

Med Ond 2KK

Med Ond 2KK

23

13

14

15

Schrijver 2de lj

GEEN FRUIT

Toneel
1KK /2KK
17

Krokusvakantie

8

18:30 bussen 7:00 vertrek
laden
sneeuwklassers
sneeuwklassen

9

16

7

Krokusvakantie
24

18

19

20

21

22

Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie
25

26

Engelse les 6de
leerjaar

27

28

Wetenschap
op stap 6de
leerjaar

MIDZOMERHAPPENING zondag 28 juni
Om organisatorische redenen zijn we genoodzaakt om de eerst vooropgestelde datum te vervangen door deze.
Het wordt een echt afsluitfeest van het schooljaar 2014-2015! Vakantie begint dinsdag 30 juni om 11:55.

Familiaal nieuws:
Dikke proficiat aan de gelukkige ouders!
* Op 26 januari 2015 werd Wout Van de Perre (Paarse Olifanten) de grote broer van Katinka!
* op 19 januari werd Anna geboren zus van Noa, ( 1B) Fie ( BV) en Kay (GG)Vervecken.

Als tranen een trap konden vormen en herinneringen een brug, dan klommen wij met zijn allen naar de hemel en
haalden hen terug!
* Op 3 januari overleed Germaine Slegers, grootmoeder van Toshi Verhulst ( 4B)
Op 24 januari 2015 overleed Jef Faes, grootvader van Willem Faes van 6B.
Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte toe.
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