Schooljaar 2016-2017
maart – nummer 2

__________________________________________________

De spreeKBallON
Wat niet kan in 1 dag
kan misschien in 40 dagen
Door vasten loskomen
van wat ons dreigt te verslaven:
zichzelf hoger achten dan de andere.
Door delen opkomen
voor wat dreigt te verkommeren:
liefdevol zorgen voor elkaar.
Wat niet in 1 dag kan
kan in 40 dagen!
Zalig Pasen !!!
Het team van KBO Nederename

Beste ouders
Het 2de trimester is aan zijn laatste dagen bezig. Het werd een trimester die
gedomineerd werd door ons project: “Museum@school”. Deze spreekballon zal dan ook
gedeeltelijk in het teken staan van ons kunstproject. Ook op de website vind je heel wat
fotomateriaal.
Het kunstproject overtrof onze verwachtingen. Die maandagmorgen overal
verwonderde gezichten. Onze school hing vol met schilderijen en hier en daar stonden
mooie beeldhouwwerken. 14 dagen werden de kinderen ondergedompeld, leerkrachten
probeerden kunst te integreren in hun lessen, alle kinderen kregen een workshop en
maakten zelf een kunstwerk. Er werden groepswerken per klas gemaakt en ook de
leerkrachten traden uit hun comfortzone.
Vooral de kinderen werden er beter van. Nog nooit vertelden ze thuis zo veel over wat
ze deden in de klas (ja, ook de kleuters). Ze waren enthousiast en leefden zich in in de
wereld van de kunst.
En dan… vrijdagavond… ouders konden de school/ het museum bezoeken. Er werd
ijverig gezocht om de speurtocht tot een goed einde te brengen. De leerlingen van L5 en
L6 ontpopten zich tot echte gidsen en veilingmeesters. De veiling werd druk bezocht en
er werd ook goed tegen elkaar opgeboden. De veiling werd ook nog leuker door de
accordeonmuziek van Ruben en zijn mama, door de “kraaienmuziek” van de papa van
Artuur en Margo, door de strip van de papa van Lise, door het gieten van porselein door
de oma van Artuur en Margo en door de kalligrafie Van Raphaël De Vos. Een dikke
dankjewel om dit alles te willen doen.
Van de (groot-)ouders op de museumavond: alleen maar positieve feedback!! Dat deed
me heel veel deugd!
Ik hoop dat het hele project een inspiratie mag zijn voor het verdere leven. Misschien
bezoeken jullie nu ook wel eens een museum wanneer jullie op reis gaan!?
De komende 14 dagen blazen we eventjes stoom af en proberen we wat meer te
genieten van wat meer rust. Hopelijk vergeten de paasklokken niet langs te komen. Ze
brengen in elk geval een dag extra vakantie mee want de school herstart pas op dinsdag
18 april.
Tot na de vakantie!!
Katrien De Smet
Directie

(Gelovig) Opvoeden…
Vertrekt bij “jij bent mij gegeven”
“ik ben aan jou gegeven”
Is op weg zetten naar
Volwassenheid
is erkennen en waarderen
(wat niet hetzelfde is als goedkeuren)
is grenzen aangeven
is vrij laten en toch
aanwezig zijn
is de deur altijd
open laten staan
is vreugde vinden in de ander
is spirituele en religieuze ankers
aanbieden
is je eigen geloof durven
uitspreken
is je eigen waarden meegeven
is licht op de berg zijn,
soms meer dan je kunt of bent
is onzekerheid toelaten
is zelf blijven groeien
is metgezel en gids zijn:
mee op pad gaan en tegelijk
de weg wijzen
Uit “Groeien” – ‘Leven - wat er echt toe doet’. Halewijn

Creativiteit vierde hoogtij!!
Bij de start van het 2de semester werd onze school omgebouwd tot een kunstmuseum met
schilderijen en beeldhouwwerken. 2 weken lang konden we genieten van deze werkjes en ze
gebruiken als inspiratiebron voor vele lessen.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten deden heel wat ervaringen op met ons kunstproject
binnen het jaarthema ‘we kleuren het schooljaar in’. Er werden ideeën uitgewisseld,
technieken aangeleerd, kunst werd beschouwd, … Er werd genoten van ons schoolmuseum!
Het zelfvertrouwen van onze leerlingen kreeg zeker een boost en zal in de toekomst haar
vruchten meermaals afwerpen, daar zijn we van overtuigd. Onze leerlingen groeiden van
onzekere kunstenaars naar overtuigde artiesten – een proces om met trots op terug te
kijken! Onze 2 weken werk bracht een verbluffend resultaat op, het was meer dan de moeite
waard! Ook van de ouders kregen we alleen maar pluimen en positieve feedback.
Het project werd afgesloten met een ware museumzoektocht. De gezinnen mochten samen
op zoek gaan naar details van werken uit ons schoolmuseum. 71 gezinnen hadden alle
antwoorden correct ingevuld. Fleur Schmitt uit het 2de leerjaar had ook de schiftingsvraag
juist beantwoord en won daarmee een prachtig schilderij uit onze museumcollectie.
Als kers op de taart hielden we een veiling van een groot aantal klaswerken. De veiling
bracht in totaal ongeveer 750 euro op – er werden echte juweeltjes gemaakt!

Hier enkele citaten van onze leerkrachten en leerlingen:
-

-

-

De workshop: fantastisch! Stap per stap een goede begeleiding van hoe een portret
wordt opgebouwd. De kinderen leerden het proces goed kennen en ook het
kleurgebruik werd uit de doeken gedaan. De veelheid en eigenheid van technieken
was een ontdekking voor velen en voor mezelf als leerkracht. Ook ik werd
gedwongen om als leerkracht verder te kijken en te zoeken binnen onze stroming. Ik
trad uit mijn eigen wereldje en ontdekte al heel wat te weten, maar ook dat er nog
veel te ontdekken viel. (leerkracht L6)
Het was niet gemakkelijk, maar mijn resultaat was verbluffend! Ik schrok van mezelf
en kijk met een tevreden gevoel hierop terug. (leerling L6)
Niet elk kind vindt een bepaalde stijl en stroming mooi, maar ze gingen er met het
nodige respect en de nodige verwondering mee om. Dat was het mooiste aan het
hele project. (leerkracht)
Wat ik fantastisch vond was het zelfvertrouwen dat groeide bij de kinderen die ervan
overtuigd waren dat zij dit niet zouden kunnen. Het enthousiasme van elk kind was

-

-

aanstekelijk. Ze waren erg fier wanneer hun werkjes werden tentoongesteld.
(leerkracht)
Ik vond de resultaten in het algemeen verbluffend! Van de kleuters tot en met de 3 de
graad! (leerkracht)
Tussendoor en op de tentoonstelling polste ik bij de kinderen naar hun reacties, die
waren allemaal positief en het smaakt vooral NAAR MEER! Je haalt meer uit de
kinderen dan enkel het creatieve, ook zelfvertrouwen wordt gestimuleerd, geduld
om iets af te maken, kennis omtrent nieuwe technieken groeit, … Eigenlijk gaat er op
een creatieve manier een nieuwe wereld voor hen open die belangrijk is voor hun
hele ontwikkeling. Laten we dit vooral onthouden en niet vergeten geregeld op deze
manier te werken! Dit wil ik vooral meenemen in mijn lessen. (leerkracht L3)
Samen met mama en papa rondwandelen op de tentoonstelling, vond ik leuk!
(kleuter)
Het museumbezoek met de juffen was leuk! (kleuter)
Muziek en kalligrafie tijdens de tentoonstelling bood een meerwaarde en zorgde
voor gezelligheid. (kleuterjuf)
Het was heel leuk om samen te werken, op school was er een heel aparte en warme
sfeer hierdoor! (kleuterjuf)

Voelen jullie het ook kriebelen om nog meer van dit project te zien en de sfeer op te
snuiven? Ga gerust een kijkje nemen op onze website.

Vrolijk Pasen!
Juf Annelies en juf Katalin
Zorgcoördinator

Pyjamadag bij de zonnetjes.
Op vrijdag 17 maart
organiseerde Bednet een
nationale pyjama-dag om
solidariteit te tonen met
kinderen die langdurig
afwezig zijn
op school.
Ook de zonnetjesklas deed
hieraan mee en koppelde
dit aan een gezellig
ontbijtje in de klas, in onze
pyjama natuurlijk!

Een kip op bezoek bij de zonnetjes
Rose is haar naam.
Ze heeft pluimen en een kam
en een bekje i.p.v. een mond.
Ze legt een ei in een hok
en ze zegt steeds ‘tok tok tok’.
Graantjes en wormen eten
vindt ze fijn
Rarara, wie zou het zijn?

Het thema ‘de Kip en het ei’ werd bij de peuters en de eerste
kleuterklas goed ingezet, na het bezoekje van Rose de kip in
de klas. Iedereen vond het fijn om de kip even te aaien en de
hele dag zorgden de kinderen ervoor dat de kip genoeg eten
en drinken had.

de

de

De kleuters van de 2 en 3
kleuterklas vertellen:

- Ik vind leren over het thema ruimte leuk omdat wij naar de
film mochten kijken, wij een boekje invulden, wij een mooie
tekening hebben gemaakt, een raket geknutseld hebben en
een lied geleerd,…
- Ik vind thema kunst leuk omdat wij zelf een schilderij
mochten maken, de zoektocht doorheen de school gemaakt
hebben, het schilderij mochten meenemen naar huis, geleerd
hebben over de Mona Lisa,..
- Ik vind het toneel ‘Er was eens’ in de Woeker leuk omdat
wij bellen mochten blazen, omdat wij op het podium
mochten staan en dat we mochten dansen met
instrumenten,…

- Ik vind het leuk om naar de Kaaihoeve te gaan omdat wij
borden mochten zoeken van dieren, wij de vogels eten gaven,
wij een natuurkoningsmantel konden aandoen, wij door een
verrekijker mochten kijken,…
- Ik vind een lentewandeling leuk omdat wij bloemen zien, wij
de kippen zien, wij aan de speeltuin stopten en even konden
spelen,…
- Ik vind handen wassen leuk omdat juf Sofie ons dat geleerd
heeft, omdat het zeepje lekker ruikt, omdat onze handen dan
goed gewassen zijn,..
- Ik vind ‘Tik Tak’ leuk omdat we keken naar de
opwindkuikentjes, omdat er eitjes aan het huis hingen, de
gelijke kleurtjes mochten zoeken, het spelletje van het trapje
speelden, het bekerspel, het kiekeboebord, …

- Ik vind Sherborne leuk omdat wij samen het lied van de
kabouter zingen, de massage, in een bootje mogen zitten, het
keverversje leerden, de draaimolen, dat het 3 de leerjaar
bellen mag blazen voor ons…
- Ik vind schrijfdans leuk omdat wij op een kussen zitten, de
vulkaan mogen tekenen met krijt, trapjes maken met water,
rondjes leren tekenen op muziek, een robot maken…

Zalig Paasfeest!

Museum @ school!
De laatste twee weken voor de krokusvakantie hadden we
een groot kunstproject met de volledige school.
Op vrijdag 24 februari was het de afsluiter met ons
schoolmuseum met een veiling van onze groepswerken en
een fotozoektocht.
Hartelijk dank voor de mooie biedingen die we gekregen
hebben op onze groepswerken! Met het ingezamelde geld
gaan we iets leuks krijgen op het einde van het schooljaar!

In totaal hadden we 71 correct ingevulde
westrijdformulieren! Proficiat aan de winnaar!
U kan de vele foto’s van de workshops en tentoonstelling
terugvinden op onze schoolwebsite!

In het eerste leerjaar…

In de bijtjesklas werkten we rond het thema: ‘Gezondheid!’
Dit thema werd afgesloten met een gezond ontbijt. Dit vond
plaats op de nationale pyjamadag van Bednet.
De kinderen kwamen voor de gelegenheid in pyjama naar
school en aan de hand van de voedingsdriehoek maakten ze
een gezond ontbijt.

In het 2de leerjaar ...
Carnaval
Eerst verkleden we ons en schminken
we ons. Dan gaan we naar beneden.
Daarna dansen we en trekken we een
foto. Na de foto eten we hapjes en
chips. Als laatste gaan we naar boven.
Het was een leuke dag!
Lars en Tibo
Eerst hebben we ons
verkleed in de klas. Dan
hebben we ons geschminkt
aan de lavabo. Daarna
hebben we gedanst.
Nadien hebben we hapjes
gegeten en ze waren super
lekker.
Anouck en Mauro

Museum at school
Eerst pakken we 2
kleuren verf. Dan
mengen we de verf.
Daarna zetten we met
wattenstaafjes stipjes.
Met een echte schilder
hebben we

landschappen geschilderd. Nadien hebben we alles
klaar gezet voor de tentoonstelling. Als laatste zijn de
ouders komen kijken naar de werkjes.
Matti en Louise
Eerst schilderden we met
verf en een penseel. Dan
hebben we samen een groot
schilderij gemaakt. Er was
een kunstenares en we
hebben allemaal een
landschap gemaakt. Dan
was het tentoonstelling. De
mensen hebben geboden voor de stipjes en de
waterlelies. En dan hebben de winnaars de waterlelies
gekregen.
Yana en Fleur

Picturale in Ronse
In Picturale ging het over
prenten. Er was een
verkiezing voor de mooiste
prent. We kregen
opdrachtjes. Op het einde
mochten we een boek
lezen. En dan gingen we
terug naar school.
Margo en Kobe

Eerst kwamen we binnen en zagen we
prenten. Dan werden we in 2 groepen
verdeeld. Daarna hebben we gestemd voor
de mooiste tekening. Nadien hebben we
activiteiten gedaan: ons verkleden, kleuren,
... . Als laatste hebben we een boek gelezen.
Sienno en Clara

Armbandjes voor de kinderen van Kansi
Eerst kwam zuster Noëlla.
Ze vertelde ons hoe het is
in Kansi. Dan hebben we
armbandjes geknutseld.
Daarna verkopen we die
armbandjes. Dan kopen we
de houten banken en als
laatste zijn ze een beetje
blijer.
Milan en Saïku

Eerst kiezen we touw met kleuren. Dan maken we de
touwen vast met plakband. Daarna knopen we de
touwen. Als ze klaar zijn, gaan we ze verkopen voor de
arme kinderen.
Vince en Siebe

Naar de bib
Eerst hebben
we met de
ouders
meegereden.
Dan hebben
we
opdrachten
gedaan.
Daarna
hebben we boeken gezocht. Nadien hebben we
prentenboeken gezocht. Als laatste hebben we
spelletjes gedaan. Het was heel leuk.
Pauline en Karo
We zijn naar de bib in Oudenaarde
geweest. We moesten opdrachten
doen. We moesten boeken zoeken. Er
waren veel strips. We mochten naar
boven gaan om de markt van
Oudenaarde te zien. Het was leuk.
Emile en Ilyas

Pyjamadag
Eerst hebben we onze pyjama aangedaan. Dan lagen
we onder ons deken. Daarna heeft juf Sylvie een
verhaal verteld. Nadien hebben we
ontspanningsoefeningen gedaan. Als laatste zijn we
naar huis gegaan.
Quinten en Maaren

Eerst gaan we met onze pyjama naar school. Dan
hebben we onze pantoffels aan gedaan. Daarna lagen
we onder onze dekens en de juf heeft een boek
voorgelezen. Nadien hebben we ontspannen. Als laatste
gingen we naar huis met onze pyjama.
Kejda en Wannes

Eerst deden we onze pyjama aan. Dan gaan we in onze
pyjama naar school. Daarna las de juf voor. Nadien
hebben we rustoefeningen gedaan. Als laatste gingen
we naar huis.
Mano en Yben

Het derde leerjaar

Project kunstmuseum op school !
Camille: Ik vond het leuk om zelf een nana te
maken. Het groot kunstwerk in onze gang was
zeer mooi.
Emma: We hebben met onze klas een mooi
groepswerk gemaakt. Het was een superleuke
activiteit.
Eline: Het maken van de beelden was zeer
leuk. Ik beleefde plezier in het schilderen van
ons eigen badpak.
Wout D.B.: De nana vormen met klei was zeer
leuk.

HET VIERDE LEERJAAR MAAKTE EEN KLASKRANT.
De trotse journalisten, tekenaars en spelontwikkelaars van het
vierde leerjaar stellen u met trots voor… ‘De Weetjeskrant’.
"Tijdens de lessen taal binnen het thema ‘De krant houdt je
wakker’ snuisterden we in kranten, keken we hoe een krant eruit
zag en welke rubrieken er in een krant terug te vinden zijn.
Daarna staken we onze hoofden samen en veranderde onze klas
in een echte redactie. Tijdens de eerste vergadering bespraken
we welke rubrieken in onze krant moesten komen, wie welke
rubriek ging verzorgen en hoe we onze krant zouden noemen. Na
een uurtje vergaderen was ‘De Weetjeskrant’ geboren.
De volgende dagen gingen we volop aan de slag. We
verzamelden materiaal, bedachten vragen, dachten na wat er in
de artikels moest komen, ontwierpen zelf spelletjes en de
voorpagina kreeg stap voor stap vorm. Kortom we werkten als
één team samen en zorgden er voor dat onze klaskrant een
topkrant werd!
En na al het harde werken, was het eindelijk zo ver! De krant was klaar!
In deze spreekballon kan je enkele van onze artikels lezen!

ONS MUSEUM
Op 24 februari 2017 veranderde onze school in een
echt museum.
We werkten eerst rond kunst en dan hebben we
allemaal rond NANA'S gewerkt van Niki De Saint
Phalle. We maakten allemaal zelf een NANA en met
de klas maakten we ook een grote NANA.
Er zijn op naar de museumavond veel mensen
gekomen met familieleden .
Veel kinderen uit het 5de en het 6de leerjaar
hebben uitleg bij een paar kunstwerken gegeven!
Er was ook een veiling en onze NANA heeft Goderik
van onze klas gekocht.
Wij vonden het allemaal heel leuk om te doen.

FLEUR
(4de)

Help de kindjes uit Kansi!
Op 7 maart is er
een zuster komen
vertellen over de
kindjes uit Kansi,
in Afrika. Ze vroeg
aan ons om geld
in te zamelen voor deze kindjes.
Met de hele school maken we
vriendschapsbandjes
voor
de
kindjes uit Kansi. We gaan de
bandjes verkopen zodat ze geld
hebben om nieuwe banken te kopen.
Ik vind bandjes maken echt keitof om te doen!
We gaan de kindjes uit Kansi helpen zodat ze ook
een beter leven krijgen!
FIBE (4de)

Lachen maar!
Lekker windje!
'Mmmm', zegt Felix genietend, 'Lekker windje.’
‘Zal ik er nog eentje laten?' giechelt Liesje.
Verstopt
Felix komt bij de dokter.
'Dokter,' zegt hij, 'Ik heb een groot probleem. Mijn
neus is verstopt.’
'Oei,' zegt de dokter, 'Laten we hem vlug zoeken!'
Marokkaans
Liesje en Mohammed zitten op de schommel.
'Ik ben zo blij,’ zegt Liesje, 'dat ik niet in Marokko
geboren ben.’
‘Waarom?' vraagt Mohammed verontwaardigd.
‘Omdat ik geen Marokkaans spreek. Ik zou niemand
verstaan!’
'Mmm', knikt Mohammed, ‘Dat is waar.'

SIMON (4de)

Mijn favoriete tussendoortjes
VRIEZEN EN DOOIEN
En zo gaat het: Alle spelers staan als bevroren
standbeelden achter hun bank of in de kring. De
spelleider zet de muziek aan en noemt steeds een
lichaamsdeel dat ontdooit en nu vrij mag
bewegen. Iedereen beweegt op zijn eigen manier
en de spelleider geeft in een rustig tempo steeds
een nieuw lichaamsdeel vrij. Er beweegt steeds meer. Geef op
deze manier vijf lichaamsdelen aan, bijvoorbeeld: vingers,
handen, armen, benen en hoofd. Vervolgens gaat het vriezen in
omgekeerde volgorde en bevriezen de verschillende
lichaamsdelen tot de spelers weer helemaal stil staan. Laat ze
een nieuwe uitgangspositie kiezen of een andere houding en
speel het spel eventueel opnieuw.

KORTE BOON
Het spel gaat als volgt: Er wordt een tikker aangeduid en de
andere leerlingen lopen in het rond. Wanneer er iemand
aangetikt wordt gaat hij/zij een hand geven aan de tikker en
samen gaan ze dan andere leerlingen proberen tikken. Telkens er
iemand getikt is, hangt hij zich als een wagonnetje aan de
ketting. Wanneer er 4 leerlingen aan elkaar hangen, wordt de
ketting in 2 gesplitst en de kettingen gaan elk afzonderlijk andere
leerlingen proberen tikken. Zo gaat het spel door tot alle
leerlingen getikt zijn.

POT POT VERLOS
Iemand staat aan de paal en de andere leerlingen
verstoppen zich. Als je wordt gezien, dan zeggen ze pot pot.
Je probeert ook om de persoon die hem is te verrassen
door te proberen er naartoe te lopen en te zeggen ‘pot pot
verlos.’ Dan is iedereen vrij en dan speel je eventueel
opnieuw.
ROBBE (4de)

EEN INTERVIEW MET JUF SONJA.
1. Was het leuk om kleuterjuf te zijn?
- Dat was leuk en het was leuk om de
kinderen veel bij te leren, om met ze te
spelen en ze heel graag te zien!
2. Hoelang ben je kleuterjuf geweest ?
- 32 jaar en nu al 3 jaar in het eerste
leerjaar .
3. Wat is er nu anders als zorgjuf ?
- Dat je met twee in de klas staat en dat je
niet alleen de verantwoordelijkheid
draagt over de kinderen.
4. Hoe is het om met juf Valerie in de
klas te staan?
- Heel leuk en ik heb veel bijgeleerd over
het 1ste leerjaar. Samen doen we goeie
dingen!
5. Wat doe je allemaal in het 1ste leerjaar?
- Samen met juf Valerie lesgeven. Alle kinderen begeleiden, elk op
hun eigen niveau.

6. Was dat in het begin niet raar?
- Ja, in het begin wel en na een tijdje liep het vlotjes.
7. Vind je het leuk om in de refter te staan?
- Ja hoor, vooral omdat ik de kinderen zo terug zie.
8. Wat doe je tijdens de refterdienst?
- Toezicht houden, kijken of de kinderen eten en de kinderen
rustig houden.
9. Mis je het knutselen met de kleuters niet?
- Nee, want in het 1ste leerjaar knutselen we ook.
10. Heb je nog leuke herinneringen aan de kleuterklas?
- Ja, er zijn veel herinneringen om op te noemen : verjaardagen
vieren, knutselen, poppenkast spelen...
Bedankt voor dit interview en ik wens je nog heel veel plezier
op onze school!

Dit interview werd afgenomen door NOA (4de).

Naar Axelwalle.
Op vrijdag 10 maart zijn we met de hele klas naar de
boerderij ‘Axelwalle’ geweest.
We hebben veel koeien gezien, we hebben door de
koeienstallen gestapt en de kalfjes geaaid. We zagen daar
ook hoe de koeien gemolken worden en wat ze zoal eten.
We mochten chocomelk drinken met melk van de koeien.
Er waren een paar konijnen en cavia’s en er waren ook kleine
poesjes en parkieten.
Op het einde van de voormiddag kregen we een zakje met
een gekookt ei erin, een appel, een doosje chocomelk en nog
veel lekkers...

KAYTHLIN (4de)

e

Verslagen 5 leerjaar
Maandag 6 maart is de schrijfster Kristien Dieltens op
bezoek gekomen in het vijfde en zesde leerjaar. Haar
eerste boek dat ze gemaakt heeft, ‘De gouden bal’
ontstond in 1997. Haar eerste jeugdroman ‘Olrac’
verscheen in 2000. Het boek won de eerste prijs van de
Kinder – en jeugdjury.
Ze heeft ons ook verteld hoe ze schrijfster is geworden
en dat was een lang verhaal. Ze vertelde hoe ze tot de
ideeën is gekomen om haar boeken te schrijven. Meestal ging het
over iets dat ze in haar leven heeft meegemaakt. Of iets dat ze
hoorde op de radio.
Het was superleuk en misschien word ik wel schrijfster.
Aude

Op woensdag 8 maart was het SVS netbal. We hadden een perfect
team, een mengeling van L5 en L6. En in dit team zaten: Leko, Mateo,
Guiliano, Jana, Léon en Oona.
We moesten spelen tegen moeilijke en makkelijke ploegen.
Uiteindelijk werden we 4e. We waren misschien niet in de top, maar
we hebben plezier gemaakt en dat telt.
Leko

We mochten een verhaal schrijven voor de schrijfwedstrijd van het
Davidsfonds. Dit is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in
Vlaanderen. Dit jaar was het thema ‘Hoe groen is onze blauwe
planeet?’
Het mocht fictie of non-fictie zijn. Het was heel leuk om mee te doen.

Na een tijdje wachten wisten we of in de prijzen waren gevallen. En
ja hoor, met drie leerlingen: Kiandro, Indira en ikzelf.
Yander
Bij stagejuf Marthe schreven we een limerick.
Er was eens een roze kuiken uit het kippenhok.
En daarnaast woonde een kok.
Bij de kok stond er veel bok op het menu.
En de kok droeg altijd een mooie tenue.
Maar de kok at het roze kuiken op.
Seppe
Op donderdag 23 maart deden we mee aan de American Games.
Meer foto’s van onze klas kan je vinden op de schoolsite.

‘Verslagjes uit het zesde leerjaar.’
KDOO
We gingen naar de Bernardusscholen. Daar mochten we proeven van
verschillende studierichtingen. Voor sommigen is de keuze reeds
gemaakt, maar voor anderen blijft de keuze moeilijk. Er is ook zo veel
leuks te doen! Spannend afwachten… We hebben nog even tijd voor
we definitief moeten beslissen.

Wild van techniek
Deze keer kwam een leerkracht praten over
Welzijn en Zorg. We leerden over hygiëne,
verschillende verzorgingsproducten en maakten
een zeepje. Een geurig voormiddagje!

MEGA-project
Voor het MEGA-project kregen we reeds twee
keer bezoek. Eerst kwam een medewerker van
PISAD ons meer uitleg geven over hun werking
en toonden ze een film met als onderwerp
‘drugs’. Deze bespraken we nadien.
Even later kwam een politieagent. Deze gaf
ons meer uitleg over verslavingen en de
verwoestende gevolgen ervan.
Leerrijk!

Start with Art
De school werd een museum waarin
we een rondleiding kregen door de juf.
We werden 3 weken lang
ondergedompeld in de wereld van de
Renaissance. We leerden verschillende
kunstenaars kennen en pasten hun
techniek toe. Ook kregen we een
workshop waarin we een portret
schilderden. Een heel leuk project!
- Het werk van Da Vinci vond ik het leukst, want we mochten
maar 3 kleuren gebruiken.
- Het portret was leuk, maar zag er raar uit.
- Arcimboldo was een van de leukste dingen. Je mocht een thema
kiezen en dan moest je een gezicht maken met dat thema.
- De techniek van Arcimboldo was leuk.
- Breughel was een groepswerk in de klas en wij maakten een
replica van één van zijn schilderijen. Met ons als model.

! →Foto’s van het zesde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van
onze school.

Vrije dagen 3de trimester





Maandag 17 april: paasmaandag
Maandag 1 mei: feest van de arbeid
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaart en brugdag
Maandag 5 juni: Pinkstermaandag

Te noteren data
 Dinsdag 18 april:
- sportdag voor L4 – L5 – L6 in Brakel (!! 1ste dag na de
vakantie, picknick mee!!)
- Medisch onderzoek 2de kleuters in Oudenaarde
 Woensdag 19 april: oudercontact L6: adviesgesprek ifv
oriëntatie secundair onderwijs
 Donderdag 20 april: sportdag voor L1 – L2 – L3 in Brakel
 Vrijdag 28 april: uitstap L1 en L2 ifv thema dieren
 Maandag 8 mei: alle kleuters naar de binnenspeeltuin
 Vrijdag 2 juni:
- fotograaf op school ( individuele foto’s en klasfoto’s)
- vanaf 17.00 uur KBO-run
 Donderdag 8 juni: uitstap naar Brussel ( L5/L6)
 Donderdag 15 juni: 1ste kleuters naar de Kaaihoeve
 Dinsdag 27 juni: 2de en 3de kleuters naar de zee
 Donderdag 29 juni:
- 19.00 uur: proclamatie L6
- vanaf 15.30 uur: selectief oudercontact
 Vrijdag 30 juni:
- 09.00 uur: viering einde schooljaar
- laatste schooldag
Leuk om te weten
 Donderdag 20 april: MEGA – dag (L6)
 Week van 24 april: grote verkeerstoets (L5)
 Dinsdag 25 april: Meester op de fiets (L3  L6)

 Woensdag 26 april: 19.00 uur : inschrijvingsavond nieuwe
kleuter (°2015)
 Vrijdag 28 april: rapport 4
 Woensdag 3 mei:
- Milieuboot ( L3/L4)
- SVS Atletiek (2de graad)
 Dinsdag 9 mei: Techniek Toegepaste wetenschappen (L6)
 Woensdag 10 mei:
- Milieuboot (L5/L6)
- start brandwondenproject (BRAVO)(L3/L4)
 Donderdag 11 mei: bezoek brandweer ifv project (L4)
 Vrijdag 12 mei: bezoek brandweer ifv project (L3)
 Vanaf 15 mei start brandwondenproject kleuters
 Maandag 15 mei: naar de brandweer (2-3KA)
 Dinsdag 16 mei:
- naar de brandweer (2-3KB)
- bezoek kleuters die starten na Hemelvaart
 Woensdag 17 mei: SVS minivoetbal (3de graad)
 20 en 21 mei: Vormsel
 Dinsdag 23 mei: verkeerspark
 Vrijdag 2 juni: kennismaking met Jazz (L5)
 Zondag 4 juni: Eerste Communie in Nederename
 Maandag 19 juni: oudercomité
 Vrijdag 30 juni : rapport 5

