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GROOTOUDERSWEEK
Tijdens de week van 19 november waren de grootouders van onze kleuters
welkom op school. Samen met moeke of vake, oma en opa speelden wij
spelletjes in de klas of dansten we leuk samen. En om af te sluiten las moeke of
vake een leuk verhaaltje voor.
Het was weer super fijn voor groot en klein!
Dankjewel lieve grootouders

Herdenking WOI

STEM OLYMPIADE

In de lagere school
herdachten we het
einde van WOI, 100
jaar geleden. We
stonden stil bij de 33
gesneuvelden van
groot–Kasterlee met
een herdenkingswand op de speelplaats, die onze kinderen zelf aankleedden.
De leerlingen van de 1ste graad maakten poppies, de 2de graad
leerde over uniformen en het briefverkeer van soldaten naar het
thuisfront. De derde graad ging aan de slag met de dossiers van de
gesneuvelde soldaten. Zo kwamen ze meer over hen te weten.
Vrijdagnamiddag hielden we nog een herdenkingsmoment met de
hele school. We keken naar het verhaal van Lowieke stappaerts uit
Tielen die in de wereldoorlog sneuvelde. Tijdens een ingetogen
moment werd de last post gespeeld.
Het boek ‘Mijn teerbeminde’ van Guy Stappaerts en het opzoekwerk van Koen Muësen waren de leidraad. Dank aan deze mensen.
De herdenking aan 100 jaar Groote Oorlog wilden we op deze manier levend houden voor onze kinderen.

Naar jaarlijse gewoonte deden onze
leerlingen van het 6e leerjaar meer
aan de Vlaamse STEM Olympiade. Op
die manier willen we jongeren hun
technologisch talent laten ontdekken
en hun belangstelling voor technologie aanwakkeren. Tijdens de voorronde lossen de leerlingen een reeks uitdagende meerkeuzevragen op, uit verschillende domeinen die te linken zijn
met technologie.
Dat wij heel wat technologisch talent
op onze school hebben blijkt uit de
resultaten. Kasper De Pauw, Janssens
Törben en Seda Jusjajeva behaalden
de hoogste score (tussen de 99 en
128) en dingen zo mee
voor een
plaatsje in
de finale.
Proficiat
voor deze
knappe
presatie!
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Griezelparty
Het griezelde in het eerste leerjaar.
Tijdens het griezelfeest konden de jongens en meisjes zich echt als griezels gedragen!
Er werd natuurlijk ook gesmuld van het lekkers.
Hmmmm bloederige vingers, spinnencakejes, griezelige koekjes,... super lekker!!!!

Het was een groot feest!

VOORLEESWEEK
Tijdens de voorleesweek genoten we elke dag van een leuk verhaal
dat werd voorgelezen door een andere juf of meester. Als afsluiter
van deze week mochten we luisteren naar een mooi verhaal dat werd
voorgelezen door onze peter of meter. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Kaatje op bezoek!
FEEST in onze kleuterschool want onze
kleuters kregen bezoek van Kaatje!
Kaatje was in haar nopjes, want onze
kleuters hadden een superleuk filmpje
in elkaar gestoken voor haar 15e verjaardag. Er werd gedanst en gezongen.
Samen smulden we van een lekkere
verjaardagstaart.
Wat hebben wij genoten van dit super
leuke feest!
LEERLINGENRAAD WORDT KINDERRECHTENPARLEMENT
Onze leerlingenraad noemt voortaan kinderrechtenparlement.
De leerlingen dachten samen na over hoe
ze de verschillende kinderrechten op school
zichtbaar kunnen maken. Nadien gingen ze
in elke klas uitleg geven over de kinderrechten op school.
Door samen te leren over rechten, denken
we na over de rechten van anderen en leren
we zo over verantwoordelijkheden.
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Herfstwandeling
Waar kan je het best leren over de bomen en dieren in de
herfst? In het bos natuurlijk! Onze jongens en meisjes van het
eerste leerjaar maakten op een prachtige dag een fijne herfstwandeling.
Ook het tweede leerjaar ging naar het Prinsenpark voor een
herfstwandeling onder begeleiding van een echte natuurgids.
Het werd een hele leuke én leerrijke namiddag!
Ook de leerlingen van het 3de leerjaar hebben een wandeling gemaakt in het
bosmuseum van de hoge mouw. Ze moesten een inkomkaart en een schilderij
maken met blaadjes uit het bos.

PI

BELEEFPARCOURS WERELDOORLOG I

De leerlingen
van het zesde leerjaar
gaan op zoek
naar de waarde van PI.

Een weg naar vrede bouw je samen! Via
een beleefparcours voerde het 5e leerjaar
in groepjes opdrachten uit om een weg
naar de vrede aan te leggen. Belangrijk
was een goede samenwerking, zo
maakten we ook kennis met macht en
bedreiging, bezetting, vluchten, hoe
reageren bij bomalarm, enz.

Ook wiskunde kan fijn
zijn!

TOETSENPERIODE
December is de maand van de toetsen! Herhalingen, overhoringen, toetsen zorgen altijd toch
weer voor een extra stress.
Daarom mama, papa, verhoog de druk niet
maar:



geef je kinderen vertrouwen in hun kunnen



moedig hen aan en motiveer hen bij het
leren



Zorg dat je de sterke kanten van je kind
regelmatig benoemt en zo aanmoedigt.



Zorg voor rust en pauzes en voldoende
beweging.



Geloof in je kind
en straal dat uit!



Falen mag, uit
fouten kan je kind leren!

Uiteindelijk is het iedereen gelukt
en konden we onze overwinning
vieren!
HANDEN UIT DE MOUWEN
Dat er in het 5e leerjaar ook handige leerlingen zitten is nu wel bewezen. Ze gingen op een veilige manier aan de slag met hout en
boormachine en maakten elke een eigen
dobbelsteen.

Knap werk!
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BELANGRIJKE DATA
 Kerstvakantie van 22 december tot en met 6 januari

 Woensdag 1 mei Dag van de arbeid vrije dag

 Woensdag 6 februari pedagogische studiedag vrijaf

 Zondag 12 mei opendeurdag

 Sneeuwklassen van 20 februari tot en met 27 februari

 Woensdag 29 mei pedagogische studiedag vrijaf

 Vrijdag 1 maart 10u carnavalstoet

 Donderdag 30 mei hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei
brugdag vrijaf

 Krokusvakantie van 2 maart tot en met 10 maart
 Paasvakantie 6 april tem 21 april

 Maandag 10 juni: Pinkstermaandag

 Maandag 22 april: paasmaandag vrijaf
 Woensdag 24 april infoavond toekomstige eersteklassers

JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER
Hiep hoera!
Deze kleuters vieren
deze maand hun
verjaardag!

GEBOORTE!
op 3 november werd
Owen geboren, een
broertje voor Kyara (4B)
en Lariska (2B).
Proficiat aan de zusjes en
hun familie!

