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MOBIELE SCHOOL voor STRAATKINDEREN  een verhaal gebracht door SUPERKRIJTER 

Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor 
straatkinderen. Onder het motto “Als een kind niet naar school kan, dan bren-
gen we de school naar het kind”, ontwikkelden ze een mobiele school. Dit 
rijdende schoolbord met honderden educatieve spelen stelt straathoekwer-
kers in staat om educatieve activiteiten op te zetten. Zij ontwikkelen mobiele 
schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. 
Momenteel rijden er 38 mobiele schooltjes in 22 landen, verspreid over vier 
continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa. 

Mobile School wil samen met scholen bou-

wen aan een generatie gemotiveerde en 

geëngageerde kinderen. Om onze leerlingen 

te inspireren, confronteerden we hen tijdens 

de Stoepkrijtactie met de wereld van straat-

kinderen en toonden  we hen de streetskills 

die hen dagelijks helpen te overleven. Alle 

materialen en spelen zijn gericht op het ver-

sterken van eigenwaarde en identiteit, het 

ontdekken van talenten en het empowered 

worden. Op die manier bouwen we op de 

stoep aan een stevig fundament van geloof 

in eigen kunnen, zelfvertrouwen en motiva-

tie dat noodzakelijk is om verdere groeipro-

cessen op te enten. 

Onze school helpt Superkrijter om van de 
Stoepkrijtactie een onbeschrijfelijk succes te 
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Ziek …  

daar doen we iets aan! 

Oei, wat nu, Pompom is ziek! Gelukkig zitten er een paar 
hele goede dokters en verpleegsters in de blauwe vissen-
klas! 

Een heel medisch team onderzocht Pompon.  
Er kwamen zelfs röntgenfoto’s, stethoscopen en “echte” 
dokters aan te pas.  

Na voldoende rust, een lekker vitaminesapje en een goed 
medicijn was hij weer snel helemaal beter. 
 

De dokters gaven nog een gouden raad! 

Willen we gezond leven dan moeten we zorgen voor: 

 elke dag voldoende vitaminen 

 vers fruitsap, lekker fruit 

 elke dag minstens één portie groenten. 

Dat komt in orde! 

 

Gym in Aquamarijn 

Deze maand waren het de Blauwe Vissen die gym-

les hadden met de bewoners van Aquamarijn.  

Telkens een bijzondere ervaring voor jong en oud.  

Dat er tussen grootouders en kleinkinderen een 

speciale band is, toonde deze activiteit toch maar 

weer eens aan. 

Spontaan vertellen de bewoners over hun kleinkin-

deren, over hoe leuk ze het vinden dat ze op bezoek 

komen.  

En onze kleuters … ze genoten! 
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 GEZONDHEID  
 
Een kind heeft dagelijks nood aan voldoende vitaminen, mineralen om 
energie te hebben en te kunnen groeien.  
 
Ontbijt: 

 De dag start met een gezond ontbijt 

 zorg dat uw kind de tijd heeft  om te ontbijten.  

 Een dag vraagt energie en dat kan alleen met een goed ontbijt  
 starten.  
 
Drinken: 

 op school laten we alleen gezonde dranken toe 

 Water, fruitsap, melk: een kind heeft voldoende water per dag  
 nodig 
 

In een gezonde voedingsdriehoek is er bijna geen ruimte voor snoep en suiker! 
 
Dagelijks een gezonde brooddoos voor je kind! 
Brood zorgt voor energie, vitaminen en mineralen. 
Zoals iedereen weet bevat bruin brood meer vezels en is het gezonder dan wit brood: 

volkoren brood: 6,6g/100g 
rogge  en meergranen brood: 6g/100g  
bruin brood: 5,7g/100g  
waldkorn brood: 3,2g/100g  
wit brood slechts: 1,1g / 100g 

 
Eten je kinderen moeilijk bruin brood?  
 
Probeer dan het volgende even:  

 Maak een boterham met een sneetje wit en een sneetje bruin brood. 
Leuk om de smaak te leren kennen. 

 Maak er leuke boterhammen van ! 

 

Zorg voor gezonde tussendoortjes: wortelcake? 

5 eieren, 400 gr suiker, 100 gr bruine suiker, 600 gr tarwebloem, 450 ml zonnebloemolie, 1 zakje vanille suiker, 1 zakje bakpoeder, 

350 -400 gr geraspte wortel, 250 gr gehakt walnoot of hazelnoot 

Goed (elektrisch) mixen 

Bakplaat of cakevorm tot net over de helft vullen 

200 graden in de oven tot ??? de binnenkant ook gaar is.  

SMAKELIJK! 

Bedankt mama van Zana, Zele en Bra! 

Wie nog lekkere recepten heeft, laat maar weten! 

PROFICIAT aan alle ouders die heel bewust een koekendoosje meegeven: 

 afvalberg op school is enorm verkleind 

 Geen ophopingen van afval meer. 

 PROFICIAT want jullie verkleinen de ecologische voetafdruk! 
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Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  

* Op 10 februari overleed Mina Bernaerts de overgrootmoeder van Marie (2B) en Colette (GG) Franken 

* Op 19 februari overleed Leonia Rommens de overgrootmoeder van Kaat (PO) en Nore Dierckx (RV) 

 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

 
Zwemweek lager 

1 

ECO Magie Show 
3-4-5-6 

2 

Fruit 

Zwemmen 4e lj 

3 4 

Verdeling wafels 
4e bezoek auteur 

in bib 

5 6 

7 

Zwemmen 1ste lj 

en 5-jarigen 

8 9 

Fruit 

Openklasdag  

Engelse les 6e lj 

10 11 12 13 

14 

Zwemweek lager 

Medisch ond. 5B 

15 
 

16 

Fruit 

De Putten kleuters 

 

17 

Kangoeroe- 
wedstrijd 6e lj 

18 
PAPADAG kleuters 

SMIK 6e lj 

19 20 

21 
Zwemmen 1e lj 

en 5-jarigen 

Hooibeekhoeve  
6e lj  

Roma workshop  
4, 5 , 6e lj 

22 

Project aan tafel 
4e lj 

Peperstraatje Geel 
6e lj  

23 

Fruit 

Grote Rekendag 

Oudercontact + 

BOEKENBEURS 

24 

Beroependag 6e lj  

25 

PAASBRUNCH 

Charlotte Leysen 
op bezoek 

Talentenarchipel 
6e lj 

26 27 

PASEN 

28 

Paasvakantie 

 

29 30 

 

31 
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2 3 

4 

Paasvakantie 
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KALENDER MAART 2016 

Belangrijke data 

 Woensdag 9 maart 2016: openklasdag voor de instappers van 11 april 2016 

 Woensdag 23 maart 2016: oudercontact voor de lagere school! 

 Zaterdag 26 maart t.e.m. zondag 10 april 2016: paasvakantie! 

 Woensdag 20 april openklasdag én infoavond 1ste leerjaar 

 22 mei opendeurdag voor kleuters en instappers en HAPPENING 

 Vrijdag 3 juni facultatieve vrije dag 

Jarigen van de maand! 
HIEP HIEP HOERA voor al onze jarigen.  

Onze kleuters maakten er weer een fantastisch verjaardagsfeest van en  

smulden van lekkere pudding. Dat zegt alvast de kok!  

Ook dikke merci aan Evy! 


