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N I E U W S B R I E F  F E B R UA R I  2 0 1 7  

 Nog 16 dagen en we zijn weg naar het Zwitserse Plaffeien (Schwarzsee)!! 
Het Plaffeiencomité zorgde voor een Zwitserse inleefvoormiddag waarbij de 
bergen, de tunnels, hun lekkere kaas, de fauna en flora werden toegelicht.   
De goesting is er en nu is het aftellen geblazen.  Bedankt aan het Plaffeien-
comité! 

Bedankt 
voor de 
BUFF en we 
zien elkaar 
weer in  
Schwarzsee! 

 
Dinsdag  
14 februari: 
bus laden 
tussen 
18.30 u en 

19.00 u.  



 

 

TANDEMLEZEN 

De kinderen van het 2de leerjaar 
zijn gestart met tandemlezen!  De 
kinderen van het 5de leerjaar zor-
gen ervoor dat de leerlingen uit het 
2de leerjaar technisch verzorgd le-
zen. Onze tweedeklassers doen 
extra hun best om correct te lezen. 
De vijfdeklassers zijn “tutor” en 
stellen gerichte vragen aan de 
tweedeklassers over hun gelezen 
boek. Zo leren leerlingen van het 
vijfde leerjaar een tekst voorberei-
den en vragen stellen wat voor ve-
len van hen een uitdaging is. Voor 
beide groepen een win-win  
situatie.  

 

THEMA WATER IN HET EERSTE LEERJAAR 

Plits plets plas ... 

In het eerste leerjaar leren we over water.  

We maken kennis met de liter. We knutselen ons eigen aquarium 
en doen de druppeldans waarbij we 1 waterdruppel over heel ons 
lichaam laten dansen.  

Ook leren we allemaal leuke weetjes 
over water. Wist je dat... 

- ze onze aarde ook wel de blauwe 
planeet noemen? 

- je best kraantjeswater drinkt? Dit is 
goedkoper en beter voor het milieu 
dan flessenwater. 

- wij elke dag onze drinkbus meene-
men en water drinken in de klas? 
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Dikke truienweek en wij doen mee!   

 

Wij houden van 13 tot en met 17 februari een dikke 

truienweek met elke dag een graadje minder! 
Zorg voor warme kleding , dikke truien, warme kousen, muts, sjaal! 

Zorg dat je kind het warm heeft! 

 
Het poolijs op de Noord- en Zuidpool smelt aanzienlijk door de menselijke 
activiteit. Daardoor functioneert de “airco” van onze planeet minder goed, 
warmt het klimaat op en kan de zeespiegel ook bij ons stijgen.  
Maar, we kunnen hier nog iets aan doen! MOS en Eco-schools roepen ieder-
een op om nationaal en internationaal samen te werken.  
 

Hou het poolijs koel! 



 

 

**********************************************************************************************

Mediawijs … nuttige tips voor kinderen en computergebruik 

Dit naar aanleiding van voordracht “mediawijs”, ingericht door het oudercomité.  

1. Zorg dat u zelf goed op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen  
Probeer als ouder dan ook op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Hoe meer u weet, hoe beter u kunt reageren. 
Ga daarom regelmatig samen met uw kind achter de computer zitten.  

2. Zorg dat u zicht heeft op wat er op de computer gebeurt  
Het is verstandig de computer zolang mogelijk in de huiskamer of in een andere gemeenschappelijke ruimte te plaatsen. 
Belangrijk daarbij is dat u goede gezamenlijke afspraken heeft gemaakt over ‘veilig internetten’  Er zijn verschillende moge-
lijkheden op het gebied van filtersoftware. Een daarvan is de software van FilterNet, zie www.filternet.nl. Praten over wat je 
wel en niet doet op internet leert dat wel.  

3. Maak gezamenlijke afspraken Maak goede afspraken met uw kind over wat wel en niet mag op de computer. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan tijdsafspraken, bezoeken van websites, games, het verstrekken van persoonlijke en financiële 
gegevens, chatten en webwinkelen.  

4. Leer uw kind de privacy te bewaken In de afspraken die u met uw kind maakt moet in ieder geval iets staan 

over het verstrekken van gegevens aan derden. Ook over het sturen van foto’s en het gebruik van een webcam is het ver-
standig met uw kind duidelijke afspraken te maken. Meer tips op www.watchyourspace.nl.  

5. Gamen, geweld en verslaving Vanaf een jaar of tien gaan kinderen gamen.  De kans op verslaving ligt op de 

loer. Handige hulp hierbij is de website van Het Pan-European Game Information (PEGI), www.pegi.info. Deze heeft een 
leeftijdsclassificatiesysteem opgezet om Europese ouders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de aankoop 
van computerspellen. Ook op de website www.weetwatzegamen.nl kunt u hierover meer informatie vinden.  

6. Praat met uw kind over (mogelijk) digitaal pesten Eén op de vier kinderen wordt digitaal gepest. De 

meerderheid durft er niet over te praten met de ouders. Juist door de computer in het zicht te houden kunt u ook in de gaten 
houden of uw kind zich goed voelt tijdens het chatten en mailen en waar het mee bezig is. Als uw kind via MSN gepest wordt 
kunt u de afzender verwijderen uit de MSN-vriendenlijst. U gaat op de naam van de pester staan, klikt op de rechter muis-
knop en kiest verwijderen. Nog beter is het op dezelfde manier de pester te blokkeren, zodat de pester ook in de toekomst 
geen berichten meer aan uw kind kan versturen. Als het digitale pesten niet ophoudt doet u er verstandig aan ook contact 
met de school op te nemen. Op de website van pestweb, www.pestweb.nl, kunt u nog meer tips lezen over het tegengaan 
van digitaal pesten. Of ga eens samen met uw kind naar de website www.stopdigitaalpesten.nl.  

7. Leer uw kind een kritische houding Naast allerlei praktische zaken is het ook van belang dat u uw kind leert 

wat de invloed van de media en in het bijzonder van de computer is. U kunt hierover meer lezen op www.mediaopvoeding.nl.  

8. Zorg voor een goed ingerichte werkplek en voldoende beweging Het is goed te kijken naar de 

werkplek waar de computer staat. Want te lang werken in een verkeerde houding is slecht voor de gezondheid. Bekijk en 
bespreek ook de lichaamshouding van uw kind tijdens computeren. Op de website van bijvoorbeeld www.muiswijs.nl kunt u 
een checklist vinden om te kijken of de computerplek goed is ingericht.  

9. Informeer naar het schoolbeleid over verantwoord computergebruik Ook op school werken de 

kinderen veel met computers. Beperk dus computergebruik thuis en laat je kind voldoende buiten spelen! 

10. Meer informatie over verantwoord mediagebruik Wilt u meer lezen? Bestel de brochure ‘Help! Hoe leer 

ik mijn kind goed omgaan met de media?’ van OUDERS VAN WAARDE met meer info en tips via ouders.net  
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BEZOEK VAN DE GILDEN 

Naar jaarlijkse gewoonte bracht de gilde een bezoek aan onze kleuters.  
Traditie dat ze ter gelegenheid van de feesten de kleuters met lekkers trakteren. Onze kinderen 
waren vol bewondering en dankbaar om het lekkers.   

Bedankt gilde en tot volgend jaar! 

 

  

 

 



 

 

     Gedichtendag 

Woensdag 26 januari was het  

gedichtendag.  

Oud-leerlingen van het SMIK lazen  
gedichten voor aan de jongere  
leerlingen. Met onze vijfde- en zesde-
klassers speelden ze een spel rond  
gedichten. 

 
Het 3e leerjaar maakte met de  
op-gegeven woorden limericks. Een  
limerick is een  kort versje waarbij de 
clou in de laatste rijmregel  naar voren 
komt. 

 
Poëzie geeft je vleugels en leert je om 
je impressies wondermooi tot expressie 
te laten komen. Op die manier kan je 
anderen mee laten genieten van het te-
kenen met woorden.  
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Het 5de leerjaar  werkte in groepjes van 5  

aan één gedicht, leuk! 

4 basiswoorden ,  

rijmen per 4   

in het 4de leerjaar!  



 

 

 

Gezonde lucht  in elke klas 

De Mos werkgroep heeft deze maand 

extra oog voor de luchtkwaliteit in de 

klassen. Elke klas krijgt één dag de CO- 

meter en moet de rode waarden noteren 

en de actie die eraan gekoppeld wordt 

om terug naar gezonde groene lucht te 

gaan. Een enorme moeilijke taak zo 

blijkt want eventjes verluchten is echt 

niet voldoende.  Bedoeling is om ieder-

een alert te maken!  Gezonde lucht 

geeft betere leerresultaten doordat kin-

deren fitter zijn, meer energie hebben.  

Daarop besloot de leerlingenraad om elke klas dan ook nog eens extra te voorzien van 

groene planten. Zij nemen de CO2 uit de lucht én geven elke klas een aangenaam tintje. 

Daarom kozen we voor de  GRASLELIE of Chlorophytum die in de lijst van de luchtfilte-

rende planten staat.  De naam is afgeleid uit het Grieks: 'chloros', dat 

groen, en 'phyton', dat plant betekent. Ze komen van nature voor in de 

tropische en subtropische gebieden van Afrika en Azië. 

Het is een gemakkelijk te verzorgen kamerplant met een fraai uiterlijk. 
De groene plant heeft knollen (een wortelstok) in de grond die reserve-
voedsel bevatten. Dit reservevoedsel wordt gebruikt wanneer je een 
keertje vergeet te voeden of water te geven. De planten worden 10 tot 
60 cm groot en hebben een bladrozet van brede bladeren.  

In welke klas staan binnenkort de mooiste planten?  

Jarigen van de maand en we houden het GEZOND 

Fier poseren de jarige kleuters en glunderen omdat er een jaartje bij komt. Het werd een lekker macaronifeestje. 

We houden het gezond.  

Blijf denken aan: 

 gezonde tussendoortjes voor je kind met fruit voor 

de eerste speeltijd 

 koekendoos met een koek zonder chocolade  

 een gezonde brooddoos. Beperk suiker (choco en 

andere suikersmeerpasta’s) maar doe eens iets 

gezond en lekkers tussen de boterhammen.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladrozet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGvKjGg-rRAhVGVRQKHReEAokQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fglobedia.com%2Fformas-integrar-vegetacion-arquitectura&psig=AFQjCNEgyB-exFWjlCm4puUeqHa_59_iqQ&ust=148587115323010


 

 

Familiaal nieuws 

Als tranen een trap konden vormen en herinneringen een brug, dan klommen  wij met zijn allen 

naar de hemel en haalden hen terug! 

Op 19 januari  overleed Louis Elsen, overgrootvader van Mica (bruine leeuwen) en Nio (1A) 

Op 21 januari overleed Fons Embrechts, grootvader van juf Sanne (1C) 

Innige deelneming aan de familie! 

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag 

  

 

  1 

 Instap kleuters 

zwemweek 

2 

 

3 

VRIJE DAG 

4 5 

6 

Zwemmen  

5-jarigen, PO, 

1A/B, 5B   

Damiaanactie 

 6e: infoavond CLB 

7 

 

8 

Open klasdag 

9 10 11 

 

12 

13 

Zwemweek 

Dikke truienweek 

14 

6de bus laden 

sneeuwklassen 

15 

6e vertrek 

sneeuwklassen 

16 

 

17 

Koudste dikke  

truien dag!  

BRRRR! 

18 19 

20 

Zwemmen  

5-jarigen, RP, 

1A/B, 5B  

Kleuters: theater 

21 22 

6e aankomst 

sneeuwklassen 

23 

6e: Gek van lawaai 

Start wafelverkoop 

door oudercomité! 

24 

6de STEM 

Carnaval 

25 16 

27 

KROKUS-  

VAKANTIE 

28 

KROKUS-  

VAKANTIE 
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VRIJE DAGEN 

 vrijdag 3 februari: facultatieve verlofdag 

 Krokusvakantie 27 februari tem 5 maart 2017 

C
arnavalstoet: vrijdag 24 februari  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi28-bsiNvRAhUH0hoKHQypC84QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkledingstyliste.nl%2Fblogs%2Fcarnaval-trends-2016-3%2F&psig=AFQjCNF8cUr19dtlCv6ulX3lKoRFrATnww&ust=148535714872650

