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Toetsen!
Juni...de laatste maand van het schooljaar, wordt altijd geassocieerd met toetsen.
Deze afsluitmaand is de kers op de taart van een jaar hard werken met vallen en opstaan.
Heel wat kennis werd weer vergaard en dat wordt nu nog even getoetst.
Onze leerlingen krijgen vanaf het 3de leerjaar een examenrooster mee en kunnen zich op
deze manier voorbereiden. Van belang is om samen met je kind een goede planning op te maken om de
leerstof te herhalen. Herhaling voorkomt stress, geeft zekerheid, een goed gevoel en verhoogt de kans op
goede resultaten. Daarnaast is het van belang dat je als ouder zorgt voor een rustige studeersfeer, voldoende rust en positieve bevestiging.
In juni staan ook de jaarlijkse IOK toetsen op het programma. De OVSG toetsen worden in het zesde leerjaar afgenomen in de week van 16 juni .
Deze genormeerde testen geven ons, als team, een mogelijkheid om eigen behaalde resultaten te vergelijken met objectieve, gemiddelde resultaten.
We wensen iedereen veel succes in deze laatste spurt naar de eindmeet!

10 jaar basisschool dat wordt gevierd!

Kleuren en knutselen van verjaardagsvlieger (meer info volgt)
Verjaardagsfeest 1 SEPTEMBER 2014
Elke 10de van de maand, in het schooljaar 2014-2015, een 10-dag!
Woensdag 25 juni:
Uitreiken van kleuterdiploma om 10u30
- voor onze oudste kleuters
Oudercontact van 16u30 - 20u00
- voor alle leerlingen van 1ste t.e.m. 5de lj.
Diploma uitreiking zesdeklassers
- voor de leerlingen van het 6de leerjaar
- vanaf 20u30 starten voor hen de feestelijkheden

Vrijdag 27 juni :
volledige
schooldag!

Start
zomervakantie
om 15.35 uur!
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Joepie kermis!
Op maandag 19 mei
stapten we vrolijk
naar het dorp!
Maar...de kermis
was GESLOTEN.
Niet getreurd, juf
Tinne bouwde ons
klasje om tot een
échte kermisklas en
deze was wel open!
Dolle pret beleefden ze op de draaimolen, paardjes, viskraam,
glijbaan, ballenbad, muisjes werpen , snoepjeskraam. Onze
groene kikkers wisten precies te vertellen wat er op de kermis
allemaal te beleven viel.

Het winkelbezoek van de witte schapen en rode vlinders!
Onze witte schapen en rode vlinders
werkten in de klas rond het thema “Naar
de winkel”. Een echt winkelbezoek
mocht dus niet ontbreken!
Gewapend met een portemonnee gevuld
met “echte” centen en een winkelbrief
trokken ze naar de Aldi, waar ze zelf
hun winkelwaar mochten nemen en betalen aan de kassa! Wat was dat weer een fijne belevenis voor onze kleuters!
Paarse olifanten op bezoek bij garage Van de Water!
De paarse olifanten waren te gast bij garage van de Water.
Instappen:
want wij zijn klaar om te
vertrekken. Stop, stop...,
zo hoort het niet:
- max. 5 personen in de
wagen
- altijd gordel aan en kinderen kleiner dan een 1.10 m, zitten
op een verhoogkussen.
Bedankt Annick en Frida voor het bezoekje!
Het was super fijn!
Melk met de papfles?
Nu mama-poes is verdwenen, heeft juf
Bieke “poezenzorgen”! Gelukkig waren
er de paarse olifanten, die maar al te
graag mee voor de poezen zorgden. Ook
de twee grote poezen van Ella kwamen
een bezoekje brengen aan onze kleuterklas. De paarse olifanten vonden het super leuk, hopelijk de poezen ook!
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Integratie leerlingen
1ste leerjaar en toekomstige eersteklassers!
De voorbije maand
konden de kleuters van
de derde kleuterklas al
eens proeven van de
sfeer in het eerste leerjaar. Geen speelhoekjes meer, maar werken
aan een echte grote bank.
Bij meester Danny en juf. Sofie werden de eerste woordjes en rekensommetjes geleerd. Vol enthousiasme
ging het eerste huiswerkje mee naar huis! Het was super leuk in het eerste leerjaar!
Tweedeklassers naar de Hooibeekhoeve!

Komt de melk van de koe? Bij ons thuis uit de fles! Hoe dat?
Hoe wordt de koe dan gemolken? Onze tweedeklassers leerden er alles over op de Hooibeekhoeve!
Ze mochten ook zelf de koeien eten geven. Het meest in trek waren de kalfjes, onze leerlingen hadden ze
nog wel uren willen knuffelen!
Tot slot stond er voor ieder een beker met lekkere verse melk klaar! Dat smaakte heerlijk!
Het vierde leerjaar de culinaire toer op!
Pannenkoekendeeg maken met bloem, melk en eieren, pannenkoeken bakken en ze daarna natuurlijk opeten .
Lekker!!!!!!!!!!
Bedankt en een pluim voor de lieve mensen van De Nieuwe
Bosrand.

In het Heemerf vertelde Luc Swerts de kinderen wat onze groot-en
overgrootouders op hun bord kregen. Het was een fijne dag!
Wat kan Luc toch vertellen!
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Verkeersweek van 12-16 mei!
Onder een stralende zon sloten wij op vrijdag 16 mei
de verkeersweek af met onze traditionele fietshappening, richting Lichtaart. Dankzij ouders, grootouders
en de politie verliep deze fietstocht in alle veiligheid.
Na zulke inspanning smaakte een gezonde appel
héérlijk!
Onze verkeerskampioenen werden in de bloemetjes
gezet en ontvingen hun diploma uit handen van de
politiecommissaris van Kasterlee.
Proficiat een voorbeeld voor de hele school:
Ze gingen voor veiligheid:
- altijd fluo-hoes rond de boekentas
 extra punt was er te verdienen voor het
dragen van een fietshelm
Ze kenden hun verkeersregels :
- de computerproef testte hun algemene verkeerskennis
- een fietsbehendigheidsproef peilde naar hun
praktische uitvoeringen.
DIVERSITEIT: Op bezoek in het rusthuis “De Witte Bergen”!
De zesdeklassers
fietsten naar de
Witte Bergen in
Lichtaart.
Hun dansprestatie werd door de
bewoners van
het rusthuis op
een warm applaus onthaald.
Onze leerlingen
ontfermden zich over de bejaarden tijdens de wandeling op het rolstoelpad in de groene, Lichtaartse bossen. Dit was zorg dragen voor, zich
engageren en verantwoordelijkheid nemen.
Met de zon hoog aan de hemel, genoten onze zesdeklassers van het
welverdiende ijsje.
Onze leerkrachten keken toe en zagen dat het goed was!
Lentefeest, Eerste– en Plechtige Communie!
Proficiat aan alle kinderen :
 die op 18 mei hun lentefeest vierden,
 die op 25 mei hun eerste Communie deden ,
 die op 29 mei het H. Vormsel ontvangen.
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Een sportdag boordevol keuzemogelijkheden!
Na de opwarming op het WK-lied van Stromae, begonnen onze leerlingen van het lager aan hun verschillende sportactiviteiten.
Een greep uit het sportaanbod:
-1ste graad: initiatie ju jutsi, voetbaltornooi, met de go-cart cruisen, een toestellen parcours
- 2de graad: judo, honkbal...o.l.v. 5de jaarsstudenten LO Middenschool Geel
- 3de graad: initiatie korfbal, kajak, tennis, ropeskipping.

Zelfs de druilige namiddag kon de sportieve geest niet drukken!
Bedankt aan alle vrijwilligers voor het slagen van deze sportieve dag !

SVS KORFBALTORNOOI!
Op de terreinen van de VOBAKO hebben we met twee ploegen de eer verdedigd van onze school. Een dikke proficiat aan
Xander, Teun, Fahrad, Jolien, Ainsley en Yorun voor hun tomeloze inzet!

GEZONDE FEESTJES!
Ontbijten...geen tijd!

Jarigen van de
maand april en
mei!
Op het menu:
april: heerlijke
pannenkoeken

In het vierde leerjaar leerden de leerlingen
dat het belangrijk is om elke dag te starten
met een gevarieerd, gezond ontbijt.
En of dit smaakte!

mei: gezonde
smoskes!
Bedankt aan alle helpende handen, zonder
jullie zijn onze feestjes van de maand niet
mogelijk!
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Juni 2014
Maandag

Dinsdag

2
3
-Schoolreis: 1ste en -med.onderzoek
2de lj.:Olmense
1KK
Zoo
-VM: 5de lj naar
Prinsenpark
-zwemmen voor 4jarige BV + GG en
5-jarige BV + GG
-zwemmen voor 6B

Woensdag

Donderdag

4
-FRUITDAG
-Kleuters naar
De Putten

5
-IOK-toetsen
voor 1ste,2de,
3de en 4de lj.

6
-Schoolreis: 4de lj:
Gent en Wachtebeke
-Schoolreis 3de lj:
Beekse bergen
-IOK-toetsen voor
5de en 6de lj

7

8

12
-Technotrailer
voor 5de leerjaar

13
-Technotrailer
voor 6de leerjaar

14

15

21

22

9
10
11
Pinkstermaandag: -zwemweek voor -FRUITDAG
vrijaf voor ALLE het lager
LEERLINGEN
-Bib-bezoek
16
-OVSG-toetsen:
6de leerjaar
-zwemmen voor
4-jarige PO en
5-jarige BV+GG
-zwemmen voor 6B
23
-Zwemweek voor
het lager
-Schoolreis:
5de lj: Genk en
Bokrijk
-Schoolreis: kleuters: De Hooiberg
in Bladel
-2de lj: kennismaking met de muziekschool
- Namiddag:
MEGA-fuif voor
6de lj

17
-OVSG-toetsen:
6de leerjaar

24
-Bib-bezoek:
inleveren boeken

18
Openklasdag
voor 2,5-jarige
kleuters
-FRUITDAG
-OVSG-toetsen:
6de leerjaar

19

Vrijdag

20

25
26
27
28
29
ZELF FRUIT -Schoolreis: 6de
VOLLEDIGE
MEEBREN- lj. Bruwwel
SCHOOLDAG
GEN
-1ste, 2de en
Start zomerva3de lj. naar De
kantie vanaf
Putten
15u35
-Oudercontact
lager (voor het
1ste t.e.m.
5de lj )
-Afzwaai oudste
MAANDAG 30 JUNI VRIJAF
kleuters
VOOR ALLE LEERLINGEN!
-Receptie voor
het 6de leerjaar.

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014 VAN 18:00 TOT 20:00 OPENDEURDAG VOOR ALLE LEERLINGEN !

Familiaal nieuws!
Proficiat aan de gelukkige ouders!
- Op 22 mei 2014 werd Warre Wuyts geboren, broertje van Lore (groene kikkers)

