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KANGOEROEWEDSTRIJD
Met plezier aan de wiskundewedstrijd deelnemen is belangrijker dan winnen!
Uit meer dan 15.000 leerlingen in
Vlaanderen, behaalden deze leerlingen een
mooi resultaat.
Dat werd beloond met een extra prijs!

BEROEPENDAG
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de leerlingen van het 6e leerjaar ook dit jaar weer de tweede
trimester afgesloten met hun beroependag. Ze draaiden een voormiddag mee op de werkvloer
van verschillende bedrijven.
Een zeer leuke ervaring, zowel voor de kinderen als de werkgevers.
Bedankt
aan
alle
medewerkers:
Aquamarijn, Aveve, Spar Kasterlee,
Huize Janssen, Mode Céline, bib van
Kasterlee, Electro Smets en de
groendienst, jeugddienst, financiële
dienst en het algemene secretariaat van
de gemeente Kasterlee.

Het was voor de
kinderen weer een
onvergetelijke
ervaring!
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WIJ BOUWEN BRUGGEN
In het tweede leerjaar werden tijdens de les
beeld
bruggen
gebouwd
met
allerlei
constructiemateriaal.
Samenwerken met anderen, oplossingen
zoeken om de brug stevig te maken, …
HET WAS REUZELEUK!

BUITENSPEELDAG vervangt COMPUTER!!
Onze kinderen bewegen te weinig, ze zitten te veel voor hun computer, dat is een feit. Te veel
computer is wetenschappelijk bewezen slecht.

tips voor verantwoord computergebruik
Zorg dat u als ouder goed op de hoogte bent van de spelletjes die je kind speelt
 Zorg dat u zicht heeft op wat er op de computer gebeurt.
 Maak samen met je kind duidelijke afspraken.
 Leer uw kind de privacy bewaken.
Gamen, geweld en verslaving een GROOT probleem.
1. Kinderen voelen zich aangetrokken tot gewelddadige games.
2. Scheldpartijen met medespelers zijn niet uitgesloten.
3. Praat met je kind en stel samen grenzen op.
4. Bekijk website www.peg.info met handige tips voor gamen.
Praat met uw kind over digitaal pesten.
Digitaal pesten gebeurt thuis met kinderen van de klas en de ruzie loopt op school verder!!
 Weet dat uw kind op school al computertijd heeft gehad.
 Meer informatie over verantwoord mediagebruik: Help hoe leer ik mijn kind goed omgaan met
de media!
Vandaar dat allerlei acties ondernomen worden om kinderen meer aan het buiten spelen te krijgen. Wij deden mee aan de buitenspeeldag op woensdag 24 april.
Meer bewegen, meer buiten en dat deden we die dag extra-lang.
Er zijn kinderen die niet meer alleen buiten kunnen spelen, die niet weten wat ze moeten doen.
Wij proberen al enkele jaren om speelplaatsspelen, eenvoudige kinderspelen te leren spelen.


Ouders leer je kinderen om elke dag buiten te ravotten!!
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GROTE REKENDAG: uit verhoudingen
Uit verhouding kwamen we die dag naar school, een te kleine broek, te grote jas … volledig uit
verhouding.
Een voormiddag werken rond verhoudingen was echt wel leuk. In de kleinere klassen gingen ze
onderzoeken of een eigen knuffel in verhouding is of
niet, of iemand die kleiner is dan jezelf een lichaam
heeft dat in verhouding is. De hogere klassen leerden vergroten, op schaal werken en in verhouding
lineair vergroten of verkleinen.
In het tweede leerjaar onderzochten de kinderen de
verhoudingen in hun lichaam. Ook ontdekten ze
hoeveel ‘pootstappen’ ze nodig hebben om een
bepaalde afstand af te leggen. Hierbij moeten we onze voeten telkens vlak achter elkaar zetten.
Op een speelse manier leerden we weer heel wat bij!

De GROTE REKENDAG: elk jaar
weer een uitdaging!

BABYBOOM OP DE VLIEGER...
want 2 van onze leerkrachten werden voor de eerste keer mama!
Juf Kala (zorg) en papa Jasper
kregen op 5 februari een
flinke zoon, Luuk.

Op 19 april werden juf Anne (3A) en
papa Thomas de trotse ouders van
schattige Elena

Van harte proficiat en veel geluk samen!
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Kalender mei 2019
MAANDAG

DINSDAG

MEI

2019

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

11

12

DAG VAN DE ARBEID
vrijaf

K2 zwemmen

6

7

8

9

10

5j zwemmen

L2 bezoek
Muziekacademie

FRUIT

L5 milieuboot

K2 zwemmen

MAMADAG KLEUTERS

L2 prinsenpark

FIETSHAPPENING

17

L6 bezoek Aquamarijn
13

14

15

16

SPORTDAG
LAGER

L5 prinsenpark

FRUIT

L6 Hoge Rielen

OPENDEUR
10:30u12:00u
18

19
VORMSEL

OPENKLASDAG
VERKEERSWEEK

K2 / K3 Slotdag
Aquamarijn

20

21

22

23

24

5j zwemmen

L1 Prinsenpark

FRUIT

ROLLERDAG
LAGER

K2 zwemmen

L3 Prinsenpark
27

25

26
EERSTE
COMMUNIE

L4 Gent en
Wachtebeke
28

FIETSDAG
KLEUTERS

29

30

31

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

OH
HEMELVAART

BRUGDAG

Belangrijke data


29 mei

Pedagogische studiedag VRIJAF



30 mei

OH Hemelvaart VRIJAF



31 mei

Brugdag VRIJAF



13 mei

Sportdag lagere school



19 mei

Vormsel



26 mei

1ste communie



8 en 9 juni

Lentefeest



10 juni

Pinkstermaandag VRIJAF



23 juni

Midzomerhappening



28 juni

School tot 11u55, start grote vakantie

Op 3 april overleed Marie-Jeanne Hannes,
grootmoeder van Klaas De Busser (Groene Kikkers)
Op 3 april overleed Augusta Rottiers,
overgrootmoeder van Ronan Van Loock (Bruine Leeuwen)

We wensen de families veel sterkte.

JARIGEN
MAAND
APRIL
Hoera voor
onze
jarigen!
Tijdens hun
feestje van de
maand konden
smullen van
overheerlijke
macaroni met
kaas!

ze

