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Vooruitblik

Belangrijke informatie

06.05 – Speel-doe-dag

07.05 – vrije dag
08.05 – K3 + L2: bezoek van tekenacademie
Plantjesverkoop oudercomité aan schoolpoort

09.05 - Plantjesverkoop oudercomité aan schoolpoort
10.05 – vrije dag– OLH Hemelvaart + 1ste communie
11.05 – vrije dag
13.05 – Moederdag

14.05 – K2 + K3: IJsparadijs ( handschoenen + helm )
15.05 – schoolfotograaf
L1+L2: Kronkeldidoe

16.05 – L1 – bezoek manège

21.05 – vrije dag – Pinkstermaandag

31.05 – lagere school: sportdag

Redactie Peuterklasje - april
ss

Aaron werd 3 jaar

Hoewel we in de maand april maar twee weekjes naar
school kwamen, hebben we toch heel wat beleefd. We
gingen rondkijken op ons schooldomein. Maar toch klopte
er iets niet. De juf had haar dikke jas aan om naar buiten te
gaan. Maar was dat wel nodig? We merkten dat het lente
is en dus is het niet meer zo koud. We zagen de bloemen,
bloesems, diertjes en we voelden de heerlijke warmte van
het zonnetje. Wat we gevonden hadden, brachten we
mee voor op de ontdektafel. We stempelden de bloemen
en in het boekje van Anna was het ook al lente. Het was al
zo warm dat we ook in onze waterbak konden spelen. We
oefenden onze kleuren met vlindertje. Op donderdag
kwamen de leerlingen van de hotelschool en
leerkrachtenopleiding ons vergezellen in de klas, onder het
motto “PXL breekt uit!” Samen ontdekten we de aardebak
en schilderden we met modder. Dat was heerlijk kliederen.
We plantten ook tuinkers. Op vrijdag kwamen er twee
clowns op bezoek. Ze kwamen van de circusschool om hun
kunsten te laten zien. Maar die clowns waren toch wel heel
onhandig. Dolle pret dus! Deze week leren we over dieren.
Hebben jullie een leuk diertje thuis? Dan mag hij bij ons wel
eens op bezoek komen.

Bas en Gijs schilderen met modder

Ella plant tuinkers

Onze planning:
6/05: speel-doe-dag
7/05: vrije dag
15/05: fotograaf

Redactie K1 - april
ss
Jarigen van de maand:
Romie, Anissa, Lowie en
Lize werden allemaal 4
jaar!

Wist je dat?

Oh ow, ook een slecht nieuwsje deze maand! Juf Tinne kon een
paar dagen niet naar ons klasje komen. De dokter vertelde dat ze
goed moest rusten en daarom bleef juf Jill bij ons in de klas. Ze
bracht de drie biggetjes en de boze wolf mee. Tijdens de
poppenkast maakten twee biggetjes een huis van stro en takken.
Maar die hufte en pufte de wolf zo omver. Het derde biggetje
bouwde een huisje van steen. Daar raakte de wolf gelukkig niet in!
Ook wij hebben gewerkt met stro: schilderen, een nieuwe knipbak,
varkentjes zoeken in de hooiberg. We hebben ook zelf getest hoe
hard we moeten blazen om zo’n takje weg te laten waaien. De
volgende dagen kwamen de takken aan de beurt: dik, dun, lang,
kort… Sommige kleuters probeerden in de bouwhoek zelf een huis
van takken te maken. Wat moeilijk zeg! Met verschillende
knipoefeningen hebben we ook stenen van papier kunnen
opplakken.

We 10 takken achter
elkaar moeten leggen
om ze even lang als
Niels te maken?

Deze maand kregen we trouwens bezoek van enkele studenten uit
de PXL en Hotelschool Hasselt. Zoveel extra juffen in de klas, wat
een pret! We spelen met de bal, tellen tijdens een gezelschapsspel
en lezen een verhaal zonder woorden voor. De dag werd
afgesloten met lekkere zelfgemaakte groentespiezen en eiersla.
En willen we nog een geheimpje verklappen? We zijn begonnen
aan een speciale verrassing voor mama… Maar wat dat is,
verklappen we nog niet :-)
Tot volgende maand!

Onze planning:
6/5: speel-doe-dag
8/5: schoolreis
7/6: picknickfeest

Redactie K2 - april
ss
Boekentip

Wist je dat?
-De meisjes van onze klas de
5 posities van ballet kunnen?
- Nora Yoga kan
- de studenten van PXL
eiersalade kwamen maken…

Na de paasvakantie lieten we ons van onze sportiefste kant
zien. Verschillende sporten kwamen tijdens allerlei activiteiten
aan bod.

Gezocht!
Kladpapier

Tijdens een ritmieklesje imiteerden we het stuiteren van
verschillende ballen. We ordenden bewegingen van traag
naar snel en omgekeerd. En we deden verschillende gooi- en
vangspelletjes.
Vorige week dinsdag gingen we op uitnodiging van Joke, de
mama van Renske, een kijkje nemen bij ‘verf met advies’. De
kleuters mochten helpen verf maken met de schudmachine en
mochten een muur schilderen met echte schildersrollen. Iedere
kleuter maakte een moodboard. Ze kozen kleurtjes en motiefjes
die bij hun droomkinderkamer zouden passen.
Ondertussen zijn we ook gestart met de voorbereidingen van
moederdag. Schuren, schilderen, plooien, rijgen… Allerlei
technieken komen aan bod. Maar meer ga ik niet vertellen.
Lieve mama’s laat jullie lekker verrassen volgende week
zondag!

Onze planning:
6/05 Speel-doe-dag
13/05 Moederdag
14/05 ijsparadijs (handschoenen en
helm niet vergeten!!!)
7/05 en 10/05 en 11/05 en 21/05 vrije
dagen

Redactie K3 - april
ss

Beeld van de maand

Jarige van de maand:

ELIZE

Wist je dat?
- De walvis het grootste
dier is? En de giraf het
langste? Maar ook dat de
olifant het zwaarste is?

Kinderpraat

Wilde dieren in de klas
Na de paasvakantie begon het thema ‘wilde dieren’ in
de klas. Al snel maakten de kleuters van de klas een
echte dierentuin. De zandbak werd omgetoverd tot een
echte jungle en zee, maar ook de poppenhoek werd
aangekleed met dekens, knuffels en voederbakken…
Zo ging ons thema van start. Natuurlijk wisten we nog
niet alles over de dieren. Daarom deden we ook
onderzoekjes en keken we in dierenboeken. Zo kwamen
we te weten welk dier het grootste, zwaarste, sterkste…
was. Dieren knutselen kon ook niet ontbreken. We
maakten dieren uit klei, maar tekenden ook de vacht
van de dieren. Wat de kleuters nog niet weten, is dat we
ook naar de dierentuin gaan binnenkort. Spannend!
Naast onze wilde dieren zijn we in de klas ook al druk
rond Moederdag bezig. Maar dat is nog een
geheimpje. 

Hoe is eigenlijk de eerste
mens geboren, juf? Waren
wij echt eerst apen?
Neeeee, wij waren eerst
vissen! Of dino’s!
Ze zijn er nog niet uit .

Onze planning:
06/05: Speel-doe-dag
07/05: vrije dag
08/05: bib + bezoek
tekenacademie
10/05: O.L.H. Hemelvaart
11/05: vrije dag
14/05: ijsparadijs
15/05: fotograaf
17/05: deurtjes open
21/05: Pinkstermaandag
24/05: integratie L1
29/05: bib
31/05: juffenshow
05/06: Schoolreis

Redactie L1
Jarigen van de maand:

1 - april

jammer: niemand!

ss

Wist je dat?

Beeld van de maand
Wij heten Jana en Yamina welkom in onze
klas/school. Hopelijk voelen ze zich snel thuis en
hebben ze snel leuke vriendjes!

(Je kan het formaat van de foto/tekst
aanpassen zoals het jou past)

We hebben voor wiskunde de laatste grote sprong
geleerd: de brugoefeningen. Veel kinderen
kunnen de oefeningen al helemaal alleen maken.
26 april kregen we bezoek van 2 studenten van de
Hotelschool Hasselt. Zij hebben onze kindjes een
leuke dag bezorgd!

Saartje, de mama van
Mona, maakte onze bibtasjes functioneler door er
een leuke draagband
aan te maken. Super fel
bedankt van ons allemaal
xxx

Onze planning:
6.05: speel-doe-dag
10.05: 1ste communie
15.05: fotograaf en
Kronkeldiedoe
16.05: bezoekje aan de
manege

Redactie L2- april
ss
Jarige van de maand:
Anis

Wist je dat?

Net voor de paasvakantie gingen we voorlezen aan de
kinderen van het eerste leerjaar uit een prentenboek over
de lente. We trokken naar de turnzaal en gingen gezellig op
een mat zitten en lazen per twee voor uit ons boek.
Plotseling kwamen enkele leerlingen uit het 5de leerjaar ons
vertellen dat ze de Paashaas zagen lopen op het grasveld
naast de school. We waren heel benieuwd of hij misschien
niet onze mooie paasmandjes gevuld en verstopt zou
hebben. En ja hoor, ons vermoeden was waar. Snel gingen
we allen op zoek naar onze mandjes. Hmmmm, lekkere
eitjes om van te snoepen.
Op Wereldwaterdag stonden we even stil bij ons
watergebruik en watermisbruik. We hielden een
kringgesprek hierover en kwamen tot de conclusie dat we
soms door een klein middeltje konden voorkomen dat we
water verspillen. Ook deden we enkele waterproefjes in de
klas. Aan de hand van een stappenplan voerden we deze
in groepjes uit. Ook deden we het blotevoetenpad dat het
6de leerjaar gemaakt had.

Wij mochten voorlezen
aan de kinderen van
het eerste leerjaar uit
een prentenboek ?

Onze planning:
6 mei : speel-doe-dag
7 mei : vrije dag
10+11 mei : vrij
15 mei : schoolfotograaf + kronkeldidoe
21 mei : vrije dag
31 mei : sportdag

Redactie L3 - april
ss

Geïnspireerd door de vele wielertoeristen maakten ook wij een bloesemtocht. Op
vrijdag trokken wij het veld in om onze natuurlessen echt te ervaren. We leerden er
waarom bijen zo belangrijk zijn, waarom boeren hun velden moeten ploegen,
waarom er plots mesthopen liggen, waarom fruitbomen gesnoeid worden en nog
veel meer…

Beeld van de maand:
Huiswerkbundel
Het huiswerk ziet er sinds de paasvakantie wat
Vloesemwandeling
anders uit. De blaadjes werden ingewisseld
voor een bundeltje.

Deze foto had u nog tegoed. De
groepsfoto met onze paaskippen.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen elke
week het hele bundeltje maken. Zij krijgen van
mij enkele MOET-opdrachten die zij op vrijdag
moeten af hebben.
De andere blaadjes kan u als ouder zelf
gebruiken om uw kind extra te laten werken
met de inhouden die op dat moment in de klas
aan bod komen.

Jarigen van de maand:
Jonah & Mathilda

Redactie L4 - april
ss
Jarigen van de maand:
Casper: (10 jaar)
Kiyan: 21 april (10 jaar)

Wist je dat?
Het onze speel-doe-dag
is 06/05 (deze zondag
dus)
Reporters van de maand: Josephine en Thiany
Beste ouders en lezers,
April was een maand vol wetenschap en techniek!
Op donderdag 26 april hebben wij samen met het
derde leerjaar lekkere hapjes en drankjes gemaakt
voor de hele lagere school. Tijdens deze dag kregen wij
de hulp van een aantal studenten uit de hotelschool te
Hasselt. Nadien mochten wij de hapjes en drankjes
mee helpen opsmullen, hmhm …. !
Daarnaast doen wij sinds april mee aan het grootste
scienceproject rond luchtkwaliteit ter wereld. Hiermee
helpen wij belangrijke gegevens te verzamelen over de
luchtkwaliteit in Vlaanderen. De meting loopt tot en
met zaterdag 26 mei 2018. Wij zijn benieuwd naar het
resultaat!
Tot slot willen wij jullie meedelen dat onze
scholengroep sinds kort een nieuwe naam (GO! Next)
en een nieuw logo heeft.
Dit was het nieuws van de maand april. Volgende
maand zijn wij er weer met nieuwe verhalen en
weetjes. Tot binnenkort.

Boekentip
Onze ecologische
voetafdruk: de aarde
bekeken vanuit de
ruimte (Stefan Dech)

Onze planning:
06/05 Speel-doedag
15/05 fotograaf
31/05 sportdag

Redactie L5 - april
ss
Jarigen van de maand:
Wenke (11)
Leander (11)
Liana (11)

Wist je dat?
Lena zeer vreemde veters
heeft?
Hallo allemaal,
Na een deugddoende paasvakantie vlogen we er alweer snel in.
Hier een kort overzichtje wat we allemaal deden in april:
Het begon met de coolste / leukste / meest fantastische
uitstap van dit schooljaar. Onze schoolreis! Een dag lang
werden we ondergedompeld in de wereld van survival. Dit
ging van boomklimmen naar roeien, een hoog
touwenparcours, de pamperpaal en BMX ’en. Dit alles
onder een stralend zonnetje maakte het een
onvergetelijke dag.
 In diezelfde week was er nog een techniekshow op school
boordenvol boeiende experimenten.
 Ook deden we mee aan de zwerfvuilactie. We maakten
een tocht van 2.8 km doorheen de straten van Alken en
vonden toch heel wat afval. Wenke haar mama wachtte
ons op met een verfrissend ijsje nadien. Mmmmmm heerlijk
.
 Ten slotte kwamen er nog studenten van de hotelschool
ons helpen in de klas. Ze hielpen ons tijdens een lesje
Nederlands en tijdens ons knutselen voor Moederdag!
Jullie kunnen het zien. In de korte maand dat april maar
was hebben we absoluut niet stilgezeten. Ontspanning en
inspanning wisselden elkaar goed af!
Tot de volgende keer maar weer!

Norah Kitkat liet proeven van
Japan? We zullen zeggen
dat het speciaal was 



Leuke website/ leuk
programma
https://kahoot.com/exploregames/
Een leuke website om zelf
een quiz te maken.

Onze planning:
06/05 Speel-doe-dag
07/05 Vrije dag
10/05 + 11/05 Geen school
15/05 schoolfotograaf
21/05 Geen school
31/05 sportdag

Redactie L6 – april
ss

Vlak na de vakantie gingen we op Survival mix in HouthalenHelchteren. We vertrokken ’s ochtends onmiddellijk met de bus.
We hadden het mooie weer mee, dus het werd een
onvergetelijke dag! Velen van ons verlegden hun grenzen. We
lichten even toe wat we daar allemaal deden:
Mountainbike:
We legden met de hele groep een tochtje af met de
mountainbike. Sommigen waren al wat vuiler dan anderen… 😊
Roeien:
Op een bootje met ongeveer 8 kinderen moesten we roeien en
wat spelletjes spelen tegen elkaar; wat was dat leuk!
Hoog touwenparcours:
We legden een heel parcours af op ongeveer 3 à 4 meter hoogte.
Hier hebben verschillende kinderen echt hun grenzen verlegd!!!
SUPER.
Boomklimmen:
Net zoals aapjes klommen we in de boom en moesten we
bovenaan op een toetertje drukken. TOETTOET!
Teambuilding:
Met de hele groep over een gracht vol krokodillen springen;
allemaal door een grote tractorband die in de lucht hangt,
iedereen over een muur van 3 m hoog trekken, … Met onze
groepjes lukte dit allemaal!!
En dan de activiteit waar de meesten van ons erg naar uitkeken…
PAMPERPAAL:
een paal van 12m(!) hoog waar je moest gaan opstaan en
afspringen!! WOW, wat een adrenalinekick geeft dat! Ook hier
hebben weer heel wat kinderen hun grenzen verlegd. Een dikke
pluim !! 😊

Jarigen van de maand:
17 april: Wout
22 april: Kiara
23 april: Flore
2 mei: Lore en Victor

Wist je dat…
Juf Evelien ons les komt geven
vanaf vrijdag 4 mei tot en met
woensdag 23 mei ??

Onze planning:
6 mei: Speel-doe-dag
7 mei: vrije dag
10 mei: Hemelvaartsdag
11 mei: Brugdag (vrij)
15 mei: schoolfotograaf
21 mei: Pinkstermaandag
31 mei: sportdag
(info volgt)

Redactie NCZ* juf Gayna- april

Op 22 april ’18 vierden Idris, Yben, Sieme,
Daan, Lisa, Dianna en Mona hun Lentefeest.
Proficiat lieve schatten, wat hebben jullie er
een leuk feest van gemaakt!

Er is een vreemdeling in het bos van
Kikker en zijn vriendjes komen
wonen. Hij lijkt Kikker wel aardig,
maar zijn vriendjes denken daar
duidelijk anders over. De kinderen
van het tweede leerjaar bedachten
een oplossing en stelden die in een
dramaoefening voor. We dachten
ook na over de verschillende
gevoelens die we in het verhaal
konden herkennen.

Met de derde graad rondde ik het opzoekingswerk rond de
wereldgodsdiensten af.
Voorbije week kregen de kinderen tijdens mijn afwezigheid een
opdracht uit ‘outside the box’.
Volgende les hebben we het over ‘een melodie van ijzer en staal’

Voorbije lessen gingen de
kinderen van het eerste en
het tweede leerjaar aan de
slag met afval. Ze
sorteerden, dachten na over
de mogelijkheden van afval
en wat we kunnen doen met
spullen, die we niet meer
nodig hebben.
Er kwam zelfs wat recycleren
bij kijken!

Na het tweede leerjaar
mocht ook het eerste
leerjaar naar de film Dumbo
kijken. Volgende lessen
denken we samen met
Dumbo na over wat het
verschil is tussen pesten en
plagen. Wanneer wordt
plagen pesten en wat zijn de
gevolgen…? We bekijken de
verschillende karakters uit de
film en proberen zo een
invulling aan woorden zoals
pesten, plagen, meelopers,
… te geven. We denken na
over wat we best kunnen
doen als we met pesten te
maken hebben.

Redactie RKG - april
ss

Deze hebben we uitvoerig
besproken in de tweede graad.

In de derde graad hebben de leerlingen eerst de
verhalen van de profeet Elia mogen uitspitten om er
later zelf mee aan de slag te gaan. Als vorm van
evaluatie hebben ze zelf een spel/ quiz mogen
bedenken, dat ze dan op de anderen mochten
uittesten.

Herinnering
Voor de eerste communicantjes
 04/05 oefenen in de kerk van het centrum na school
tot 17u
 09/05 oefenen in de kerk van het centrum van 13u30
tot 15u

Nieuwtje
In het eerste leerjaar
hebben we twee
nieuwe meisjes mogen
verwelkomen in onze
groep. Welkom aan
Jana en Yamina.

