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DERDE LEERJAAR ZET IN OP
LEESBEVORDERING
Omwille van corona hebben onze leerlingen heel wat leesmomenten
gemist. Thuis is het soms niet even makkelijk om kinderen aan het
lezen te krijgen. Daarom vonden de leerkrachten van het derde
leerjaar het heel belangrijk om de kinderen extra te stimuleren en het
lezen onder de aandacht te brengen om zo hopelijk wat meer
leesplezier te creëren.
Het ganse schooljaar
werd lezen extra in de kijker gezet. We
bevorderden een positief leesklimaat door het leesaanbod in de klas
maandelijks te vernieuwen (met dank aan de "boekenbakken" van de
bibliotheek). We openden de digitale bibliotheek op Bingel. Ook op
onze klaswebsite stonden leuke strips om te lezen.
Onze leesbeesten kregen eveneens de kans om in de grote bibliotheek
een boeiende voormiddag te beleven. We leerden over verschillende
soorten boeken en mochten zelf bibliothecaris spelen. De kinderen
leerden zelfstandig zoeken en bovenal ... het pure leesplezier
ontdekken.
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OP BEZOEK IN DE
FRUITWINKEL
Onze kleutertjes van K1 en K2 leerden in de klas over
lekkere, gezonde fruitjes. Tijdens het thema "fruit"
gingen ze op bezoek bij fruitmarkt Cools. Het was best
een lange wandeling voor onze kleinste kleuters, maar
ze deden dat superflink. We deden onze fluovest aan
en hielden met z'n allen goed vast aan ons
wandeltouw. We kochten in de winkel ook enkele
stukken fruit die we in de klas konden waarnemen,
ruiken en proeven. Mmm, L E K K E R!

Op het einde van het schooljaar was het nog druk in de
containerklas van K8. Nog geen enkel teken van grote
schoonmaak of de grote vakantie die nadert. Bezige
bijtjes die genieten van spelen, spelletjes, taakjes en
nog zoveel meer. Bijtjes die binnenkort mogen
uitvliegen, klaar om de stap te zetten naar het eerste
leerjaar!
Wat zijn ze groot geworden die kleuters. Bijna passen
ze niet meer alle 24 in de klas. Ze hebben zoveel
geleerd, zoveel geëxperimenteerd en zijn de laatste
kleuterklas nu helemaal ontgroeid.
Maar we doen nog een laatste, grote inspanning en
bereiden ons voor op een spetterend en knallend
afscheidsfeestje. Hopelijk zijn de mama's en papa's er
klaar voor want we geven er nog een lap op! K8 aan
de top!
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BEROEPENTENTOONSTELLING
LIESBET SLEGERS (K5/K6)
De
beroepententoonstelling
is
gebaseerd
op
de
prentenboeken van Liesbet Slegers. Tijdens het bezoek aan
de tentoonstelling, vonden er 3 activiteiten plaats. Er werd
voorgelezen aan de kinderen, er werd een rondleiding
voorzien en er werden activiteiten georganiseerd die ervoor
zorgden dat de kinderen de beroepen beter leerden kennen.
De kinderen kregen de opdracht om doorheen de bibliotheek
op zoek te gaan naar glazen kasten. In elke glazen kast
stonden materialen opgesteld die te maken hadden met het
beroep dat in elk boek werd geïllustreerd. Maar wie goed
kijkt, heeft opgemerkt dat er in elke kast telkens één fout
voorwerp zit. Kan jij in deze kasten het foutieve voorwerp
vinden?
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We hadden er hard aan gewerkt en eindelijk konden we met onze zelfgemaakte
poppensokken en zelfgeschreven poppenkastspelen een bezoekje brengen aan
onze kleuters. Ondanks dat we zo hard hadden geoefend waren we toch een
beetje zenuwachtig of alles wel goed zou verlopen. Na het poppentheater
vertelden we nog een verhaaltje in Kamishibai-stijl. Het was een verhaal met
mooie prenten. De kleuters hebben erg genoten van dit theaterspektakel. En onze
vijfdeklassers hebben erg hun best gedaan om er een leuk vertelmoment van te
maken!
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Wisten jullie dat je in het bos
instrumenten kan vinden en daar
knappe, ritmische muziek mee kan
maken? De leerlingen van het eerste
leerjaar deden dit met volle overgave!
Ze genoten in de natuur. Ook in
knutselen met kosteloos materiaal zijn
ze echte tovenaars. Met gevonden
voorwerpen
maakten
ze
echte
kunstwerkjes. Doe dat maar eens na!
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NAAR HET
VERJAARDAGSFEEST
Op donderdag 9 juni waren onze bengels
van het tweede leerjaar met z'n allen
uitgenodigd
op
een
heus
verjaardagsfeest. Er werd gezongen,
gedanst, gerapt, gelachen, ... Het feest
eindigde met een grote fuif waarbij zelfs
zangvogels, edelherten, egels, vossen,
een pauw en nog vele andere dieren
aanwezig waren. Je zal je misschien
afvragen: "Feest, fuif, zingen en dansen
en geen lessen? Hoe kan dat nou?"
Simpel,
ze
gingen
naar
de
muziekacademie van Herentals. Daar
maakten onze jongens en meisjes kennis
met
heel
wat
verschillende
muziekinstrumenten
op
het
grote
verjaardagsfeest van Mier. Het was echt
heel tof om te beleven wat je aan de
academie allemaal kan doen: muziek,
zang, dans en woord. De kinderen leefden
zich uit en het was fijn om al die
verborgen talenten bij hen te ontdekken.
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Op vrijdag 20 mei vertrokken de leerlingen
van het vijfde leerjaar om een bezoek te
brengen aan de Hooibeekhoeve. Die dag
zouden we niet alleen meer te weten komen
over een moderne boerderij maar ook meer
info krijgen over de Europese Unie.
Hiernaast vinden jullie een bloemlezing van
die dag. Maar eerst willen we nog een dikke
duim in de lucht steken en een geweldige
dankuwel zeggen voor iedereen die voor
ons taxi heeft gespeeld die dag. Heel erg
bedankt!

Eerst een rondleiding op de boerderij:
H
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allo, wij vertellen over de Hooibeekhoeve zelf
ver de Europese Unie vertellen we later
ver koetjes en kalfjes willen we het eerst hebben
n één van de stallen zagen we drachtige koeien
oeren hebben we niet gezien, boerinnen echter wel
lk kalfje krijgt na de geboorte eerst biestmelk vol vitamientjes
lke koe heeft een eigen nummer in haar oor om herkend te worden
oeienstront ruikt echt niet lekker
ooi eten ze wel hééééél veel
ok hebben we gezien dat de koeien volledig machinaal worden gemolken
cht spijtig dat we geen pasgeboren kalfjes hebben gezien
oor enkele koeien hebben we een emmertje met krachtvoer gemaakt
n we hebben toch nog veel koeien en kalfjes geaaid

En dan nu een rondje Europa:
H
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allo, in de voormiddag hebben we over de EU geleerd
ns land zit al vanaf het begin bij de Europese Unie
ok Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg zitten bij de EU
s het waar dat Malta het kleinste eiland is in Europa?
ij Europa horen duidelijke regels waarover gestemd wordt na overleg
n we leerden ook wat nu juist stemrecht is
lk land uit de EU was aanwezig bij de onderhandelingen
leine landen stemmen vaak voor duurzaamheid
andtekeningen werden gezet bij de contracten
p het einde kregen we een heuse Europese quiz
ven hebben we besloten wat er moet gebeuren in Europa
eel geleerd en veel plezier beleefd bij een leuke juf
n op het einde kregen we allemaal nog een EU-zak
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FIETSPROEVEN
Op donderdag 2 juni oefenden de kinderen
van het derde leerjaar hun fietsbehendigheid
in
het
verkeerspark.
Het
uitdagende
fietsparcours
werd
samengesteld
met
speciaal ontworpen materialen zoals een
parasol met touwtjes, eendjes met klevers,
blokjes, ... Er werden ook diverse hindernissen
aangebracht om de leerlingen te leren rijden
door een smalle doorgang. Onder een
stralend zonnetje, werden een uur lang hun
vaardigheden ingeoefend. Maar die tijd
vloog zo voorbij!

GEBOORTES
James (K4) werd grote broer van
George
Laure (K3) kreeg er een broertje
Kamiel bij
Arthur (K3) werd grote broer van
Fran
Mattéo (K1) werd grote broer van
Nora
Axelle (K5) mocht
Amelie verwelkomen

haar
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ALLES MET DE BAL
Donderdag 19 mei hebben de leerlingen van het vierde
leerjaar hun balvaardigheid kunnen oefenen. De hele
namiddag maakten ze in groepjes kennis met verschillende
balspelen. Aan de hand van een doorschuifsysteem werden
ze uitgedaagd om verschillende spelen uit te proberen. Het
was een super namiddag!

Tijdens de laatste weken van het schooljaar was het
vijfde leerjaar in de ban van het heelal. Alles wilden ze
erover weten! Vandaar dat meester Marcel - oudleerkracht en gepassioneerd over de ruimte - ons
onderdompelde in deze materie.
Wist je dat ...
... de maan 9 keer de lengte van de evenaar van de
aarde verwijderd staat?
... de aarde in 365 dagen en 6 uur rond de zon draait?
... er verschillende tijdzones op aarde zijn?
Om 14u deden we een videocall met vrienden van
meester Marcel uit Canada. Op dat moment was het in
Canada 5u 's morgens. Heel eigenaardig hoe de tijd kan
verschillen op aarde. Ze lieten ons de omgeving zien
waarin ze woonden. Heel wijds en bosrijk met heel wat
dieren. Wat een ervaring om contact te hebben met
mensen die in een ander werelddeel wonen!
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VERSLAG BOSKLASSEN

Het begon allemaal op maandagmorgen aan onze school. Twee
bussen brachten ons na een 2 uur lange rit naar onze
bestemming : LPM in Durbuy. Nadat we de bus hadden
uitgeladen, begonnen we met het kiezen van de bedden. De
jongens sliepen in 2 grote slaapzalen op de eerste verdieping, de
meisjes hadden heel de zolderverdieping voor hen. Op het
moment dat we geïnstalleerd waren, was het al tijd voor het eten.
We aten rijst met kip curry en als dessert pudding met speculaas.
En dan was het tijd voor onze eerste activiteit : een
geschiedkundige wandeling door Durbuy met 2 gidsen die heel
veel vertelden en ons grappige toneeltjes lieten doen. Nadien
gingen we via ongeveer 190 trappen uit het centrum van Durbuy
en ontdekten we ook hoe mooi het in de omgeving ook was. En
na het avondeten (soep en boterhammen) zijn we voor de eerste
keer over de Indiana Jones-brug gestapt en daarna in de Ourthe
dammen gaan bouwen. Om toen werd het tijd om ons bedje te
gaan opzoeken.
Ede tweede dag begon met lekkere bokes als ontbijt! Nadien
vertrokken we samen op pad. Maar een tijdje nadien gingen we
in groepen verder op kompaswandeling naar Warre. ’s Middags
stond er iets speciaal op het menu : everzwijnballetjes met
appelmoes en patatjes. En na zo’n stevig middagmaal konden
we er weer tegenaan voor een kayaktocht van maar liefst 7 km
tot in Barvaux! En nog zat het er nog niet op voor dinsdag. Na een
portie spaghetti doken we de grot in voor de speleologie! (En het
was toen dat we onze enige regenbui van de week hebben
gehad. Wat een gelukzakken waren we met zo’n stralend weer
voor bijna de ganse week!) En na een vermoeiende dag waren
we blij dat we ons bedje zagen.

Woensdag en donderdag werden het vijfde en zesde leerjaar
opgesplitst. We deden wel dezelfde dagactiviteiten. Het vijfde
ging in de voormiddag met een natuurgids op pad. We
verkenden het bos en leerden nieuwe bomen kennen en we
kwamen ook kampen tegen. De gids gaf uitleg bij een
kampvuur en via steile hellingen gingen we op zoek naar wilde
dieren. Bij een uitgedroogde rivier vonden we sporen van
everzwijnen, een beverdam en we kwamen ook bij een pas
gebruikt vossenhol! Tijdens de middag aten we frietjes met
stoofvlees! In de namiddag was het tijd voor het klimbos. Het
was een heel leuke ervaring! Dit hoogteparcours tussen de
bomen had meerdere niveaus : geel, rood, groen, … Er zweefden
die dag zelfs een paar kinderen boven de grond! Halfweg de
bosklassen
hadden
we
even
een
pauze
verdiend.
Woensdagavond werd daarom omgetoverd tot keuze-avond.
Een frisse duik in het zwembad, vriendschapsbandjes maken,
strips lezen of een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de
andere school, er was voor iedereen wat wils.
Op onze voorlaatste dag brachten we een bezoekje aan de
Hare-Krishna beweging en Adventure Valley. Ook hier kon
iedereen zich weer uitleven. We zochten onze weg in het
labyrint om zo op het mooie uitzichtpunt terecht te komen. Zo’n
25 meter boven de grond wandelen zorgden bij sommigen toch
voor knikkende knieën! Sommigen amuseerden zich nadien in
de speeltuin, terwijl anderen enkele meters onder nul zakten om
de ondergrondse gangen van de grot te ontdekken.
De laatste dag mochten we nog even snuisteren in de
verschillende souvenirwinkeltjes in het centrum van Durbuy en
stapten we ’s middags al terug op de bus naar huis. Tegen het
einde van de schooldag stapten we uit de bus, vlogen rond de
nek van onze mama’s en papa’s en vertelden hun over al onze
avonturen die we die week beleefden. Een week die we niet snel
meer zullen vergeten…
Heel veel bosklasgroetjes van de vijfde- en zesdeklassers!
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Een hele fijne vakantie
gewenst aan al onze
lieve vriendjes!
Wisten jullie dat:
- de kleuters van K3 & K4 leerden over "van rups tot vlinder"?
- er op een zonnige dag een klein wit eitje op een blad lag?
- de rups hele grote honger had en maar at en at?
- door al dat eten de rups heel dik werd en zich ontpopte tot een cocon?
- en er uiteindelijk een wondermooie vlinder uit de cocon kwam?
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