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Sneeuwklassen 2014
De 33ste editie van onze sneeuwklassen is alweer voorbij. In Plaffeien zag de piste van Hapferen wit, maar
ze was gesloten wegens te weinig sneeuw. Skiën in
Schwarzsee op een dik wit tapijt en onder een stralende
zon, was puur genieten.
Onze skimonitoren waren gemotiveerd en gedreven en
moedigden de leerlingen aan die dan op hun beurt de
moed niet opgaven om het skiën onder de knie te krijgen.
Al snel kwamen onze zesdeklassers als volleerde skiërs
van de berg. De busrit naar en van de skipiste was telkens
een muzikaal intermezzo dat door jong en oud werd geapprecieerd. Uit volle borst werden de liedjes mee gezongen
Onze vervangende oma’s, Roza en Annie, legden onze
kinderen in de watten en wat genoten ze van die knuffels.
De geschilde appel op de piste werd door ieder gesmaakt.
Ook onze leerkrachten stonden dag en nacht klaar om alle
probleempjes op te lossen. Zij zorgden voor de culturele
uitstappen.

Namiddag:
SVS voetbal 8/8
voor 3de graad

Zwemmen voor
6B
31
Bezoek 6de lj.
SJI Peperstraat
Zwemmen voor
lager

Familiaal nieuws!
We namen deze maand afscheid van:
-Op 4 februari 2014 overleed, de heer Gust Viskens, grootvader van Jelle Kennis (6A)
-Op 13 februari 2014 overleed, mevr. Mia Wygers, overgrootmoeder van Senthe Discart (5B)
-Op 15 februari 2014 overleed, de heer Louis Lys, grootvader van Kobe Heylen (4A)
-Op 22 februari 2014 overleed, mevr. Kathleen Missiaen, tante van Thiemen (5A) en Jentel Stroef (2A)
- Op 23 februari 2014 overleed, mevr. Lena Geudens, overgrootmoeder van Jana (6A) en Dani Moonen (5A)

Onze oprechte deelneming aan de familie.

Van op een hoogte Plaffeien overkijken, een immense
partij water die van de waterval naar beneden raast, een
pittoresk dorpje Gruyère onder aan een hoogteburg, allemaal momenten waar onze leerlingen stil van werden.
De sfeer zat er in! Een aangename groep zesdeklassers
die toonden dat ze er voor elkaar wilden zijn.
Bedankt aan
iedereen die
erbij was
voor deze onvergetelijke
skidagen!
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Net als vorig jaar was ook deze actie alweer een succes. We verkochten 130 pakken stiften
en kunnen zo weer heel wat leprapatiënten helpen. Onze kinderen werden emotioneel van
de beelden, gebracht door een medewerker van de Damiaanactie. Alweer een warm gebaar
waar onze kinderen leren delen van onze overvloed.

Maar liefst 365 enthousiaste kinderen etaleerden
een waar spektakelstuk van dans-,zang- en acteertalent in het PC van Kasterlee.
In de musical “ ’t Land van Kwien” ( Een insectenwereld met aandacht voor actuele maatschappelijke items zoals migratie, klimaatsverandering,
verdraagzaamheid, de kinderrechten, …) wervelden onze knap gekostumeerde leerlingen over
het grote podium. Iedereen waande zich eventjes
beroemd. Het enorm betrokken publiek bezorgde ieder van ons een warm
en tevreden gevoel. Dit was teamwork waar we met z’n allen trots op
zijn!
Proficiat aan alle leerlingen die het beste van
zichzelf gaven. Een gemeende dank aan het
oudercomité voor hun
noeste arbeid en vooral
een pluim op de hoed
voor onze ‘ mama’s
decorbouwers’ die onze
kinderen professioneel
begeleidden.

Jeugdboekenweek met thema ‘ GEVAAR’ van 15 -30 maart!
Wij promoten het lezen bij de kinderen want hoe meer je kind leest, des te groter wordt diens woordenschat, des te nieuwsgieriger wordt het lezen.
Lezen is geweldig!
Wie leest, kijkt in zijn hoofd, laat zich het hoofd op hol brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar.
Betreed de Jeugdboekenweek op eigen risico!
 In onze polyvalente zaal
 wordt opnieuw de ‘boekentil’ tijdens de lesuren geactiveerd.
 Tijdens de middag blijft de boekentil open
( uurrooster per leerjaar)
In eigen klas met een juf of meester van een andere klas
 die komen voorlezen , wie zal het zijn! Spannend!
In de kleuterklasjes en he eerste leerjaar
 voorlezen in het derde trimester door leerlingen 3de, 4de, 5de en
6de leerjaar.
In de bib
 er komen schrijvers op bezoek
 voor derde kleuterklas een spannende voorleessessie
 voor de jongste kleuters een vertelster .
 voor 3de en 4de leerjaar een spannende, informatieve rondleiding.
 voor 1ste ,2de lj en 3de lj. tekenen , schilderen of knutselen rond thema “Gevaar”
 voor leerlingen van 4de – 5de en 6de om een gevaarlijk, avontuurlijk en spannend
geïllustreerd verhaal te bedenken.
Op computer
 alle lln. kunnen deelnemen aan een gevaarlijke quiz
 kijk ook op de website van de jeugdboekenweek en ontdek zeker nog meer
interessante tips!
U bent gewaarschuwd. De jeugdboekenweek dreigt een gevaarlijke , doch spannende onderneming te worden!!!

Jarigen van de maand!
Hip, hip, hoera voor de jarigen!
Ook juf. Tinne en juf. Bieke doen er een jaartje bij!
Op het menu stonden hotdogs!
Smullen maar en daarna
vieren we carnaval!
Zet je feestneus maar op!
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Little profs brengen spannende proefjes in ‘t derde leerjaar!

“Elektriciteit maken” zonder stopcontact,
maar wel met citroenen.
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Winterspel in het eerste leerjaar!
De jongens en meisjes van het eerste leerjaar weten alles
over de winter. Ze hebben een heus winterspel gespeeld.
Ze volgden een parcours met allerlei leuke opdrachtjes.
Als afsluiter kregen we een heerlijk ijsberentoetje.
Heerlijk smullen!

 Plots verschijnt er een slang van zeep.
Gedichtendag: Jij & ik !
Als jij een bord was
en ik een tafel,
dan stond ik altijd voor je klaar
wat zou dat super zijn!
Als jij mij was
en ik jou,
dan zouden we elkaar zijn
wat zou dat kicken zijn.

Bubbelbrouwsels met koolstofdioxide.
Verrassende proefjes met knallende
kurken...nu heeft niets nog geheimen
voor onze derdeklassers!

 Een raket bouwen en gebruiken,
een waterstraalvoertuig of heftige
cola, papier onderdompelen in water—nat of niet?

Als jij het bord was
en ik het bestek,
dan gingen we samen in de
afwasmachine
wat zou dat geweldig zijn.
Als jij de zee bent
en ik het strand,
dan zou je me helemaal meeslepen.

Lentekriebels!

Bezoek aan het gemeentehuis!

De leerlingen van het vierde leerjaar kregen al
lentekriebels door het zachte weer in februari.
Toch is het hoog tijd om de meesjes een nestkastje
te bezorgen. De mannetjes zijn al op zoek naar een
gepast onderkomen. Als het mannetje denkt het geschikt huisje gevonden te hebben, komt het wijfje
een kijkje nemen. Na een grondige keuring beslist
het vrouwtje of het woninkje voldoet. Vanaf dan
houdt het mannetje hun eigendom in de gaten om
zo andere meesjes weg te houden. Pas als de natuur
herleeft, beginnen de vogeltjes te nestelen.

De leerlingen van het vierde leerjaar brachten een
bezoek aan het gemeentehuis. Burgemeester Ward
Kennes leidde de leerlingen doorheen alle diensten.
Zo kwamen de leerlingen meer te weten over de
werkzaamheden in het gemeentehuis. Op de eerste
verdieping namen ze een kijkje in het kabinet van de
burgemeester en de vergaderruimte van het schepencollege. Het was een leerrijke uitstap en de meeste
leerlingen voelden zich meteen (gemeente-)thuis.

Tegen pesten zeggen we “NEEN”!
In het tweede leerjaar hebben we met letters
gepuzzeld tot we de volgende spreuk vonden: “Ik weet iets goeds van jou”. Iedereen kon over elk ander kind wel iets goeds
schrijven! Echt fijn: voor ieder een blad vol
goede, lieve, grappige dingen...

