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Er nemen in dit laatste trimester heel wat kinderen deel aan PRO-beer. Dit naschoolse project is 
enorm aan het groeien en we merken op dat ouders steeds beter hun weg vinden om hun 
kinderen online in te schrijven via onze website. 

De volgende activiteiten worden momenteel gevolgd door onze kinderen: 

• de kleuters volgen boeiende yogalessen bij juf Sandra 
• de oudste kleuters bewegen erop los bij multimove samen met meester Michaël. 
• de kinderen van de eerste graad tonen hun creativiteit binnen kunstatelier bij juf Sofie. 
• de kinderen van de tweede graad leren programmeren en technische vaardigheden uitvoeren 

dankzij STEM. 
• de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar leren op school een derde taal samen met studenten 

van de PXL, namelijk Engels. 
• de kinderen van het zesde leerjaar ontdekken dankzij meester Tommy hoe ze het best kunnen 

leren leren. 

Kijk hier mee naar wat de kinderen tot nu toe al deden! 
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Curieuzeneuzen in de tuin 
Tijdens de paaspauze werd er in de lerarentuin een bodemsensor geplaatst. 
Hiermee wordt de kwaliteit van onze bodem gemeten zoals de temperatuur 
en het percentage bodemvocht. Dit werd geplaatst in het kader van het 
onderzoek ‘Curieuzeneuzen in de tuin’. Naast onze sensor op school zijn er 
nog zo’n 5000 sensoren geplaatst in Vlaamse tuinen. Het leuke is dat we de 
metingen dagelijks kunnen bekijken via een website. 

Dit zijn de resultaten van de voorbije weken: 

Naar de markt met het 2de leerjaar 
Op dinsdag 27 april gingen de kinderen van het tweede leerjaar te voet naar de markt in Hasselt. 
Ze gingen daar verschillende plantjes en bloemetjes kopen voor de moestuin. Omdat de groep te 
groot was, splitsten ze zich op. Zo ging 2A op zoek naar groenteplantjes, terwijl 2B kleurrijke 
plantjes bij elkaar zocht. Omdat de kinderen flink waren op de markt, trakteerden de juffen hen 
aan een fruitkraam op een gezond tussendoortje. Eens dat op was keerden we met 2 volle 
bolderkarren terug naar school. 
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Planten in de moestuin 
Voor de paasvakantie hadden onze kinderen heel wat gezaaid voor de moestuin. Intussen 
waren deze plantjes groot genoeg geworden om over te planten in onze tuinen. Daarnaast 
werden ook de plantjes en bloemetjes die we gekocht hadden op de markt in de grond 
gestoken. 100 kinderen uit de eerste graad laten planten, is natuurlijk een hele karwei. 
Vandaar hadden we hen in kleine groepjes verdeeld. We maakten kleine groepjes van steeds 5 
kinderen zodat iedereen zeer actief mee kon helpen planten. Dit samen met onze 3 ervaren 
tuiniers juf Kelly, juf Freija en meester Wim (de papa van juf Freija). Op 2 dagen tijd was 
deze klus geklaard (onder een stralend zonnetje).  

Wil je weten wat er allemaal al in de grond steekt? 
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En nu maar hopen dat de plantjes snel groeien zodat we de eerste groenten binnenkort 
kunnen proeven! 

 ❤ Veel liefde krijgen ze alleszins al van onze kinderen en leerkrachten❤  
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Ontbijt mee met onze ouderraad 
Door corona moet ook de ouderraad creatief aan de slag. Na een succesvolle Halloweenzoektocht 
in de wijk en een super leuke online quiz, organiseerden we een afhaalontbijt om geld in het laatje 
te krijgen ten voordele van de schoolwerking. 90 gezinnen namen deel aan het ontbijt, goed voor 
308 ontbijtpakketten! Op zaterdag en zondag werd ook enthousiast meegedaan tijdens twee 
online sportsessies. Een speciale dank je wel aan Philippe en Marjan om deze sportsessies in 
goede banen te leiden. Maar ook een hele dikke merci aan alle deelnemers van het ontbijt, want 
deze actie heeft 1.200 euro opgebracht. Met dit geld gaan we de kleuters van de 3de kleuterklas en 
de leerlingen van het 6de leerjaar een fijn afscheid bezorgen, maar ook de school ondersteunen in 
het vergroenen van de speelplaats. Kortom, een succesvolle 1ste editie van het KT-ontbijt dat 
volgend jaar wellicht een vervolg kent! 
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Stage 
	
Hannah B. – 5B 
  
Er zijn de laatste tijd best wel veel stagiaires bij ons op school. Wij gaan even een kijkje nemen in 
5B. Daar stond juf Marie in de klas. Ze deed dat uitstekend. Er werden veel groepswerken 
georganiseerd en Frans mochten we inoefenen aan de hand van spelletjes. Super leuk! 

Boekenposter 
	
Het 5e leerjaar had een blinde-boekendate. De leerlingen kregen een gekaft boek - een date met 
een boek dus. Ze kregen de opdracht zelf een boekenposter te ontwerpen van hoe zij het boek 
zien. Wat een creatievelingen in het 5e leerjaar. Kijk maar eens naar enkele voorbeelden... 

Verbreding in het 4de leerjaar 

Heb je altijd al eens willen weten wat de leerlingen van het 4e leerjaar in de verbredingsgroep zoal 
uitspoken? Hier is je kans! 
De leerlingen krijgen er uitdagingen om hun hersencellen extra aan het werk te zetten. Op dit 
moment zijn de leerlingen bezig aan een groot project rond voederhuisjes voor dieren, maar 
enkelen onder hen zijn al klaar. Juf Marleen voorzag voor hen op woensdag 28 april een extra 
uitdaging: de egg-drop-challenge. De bedoeling was om een ei vanop de eerste verdieping naar 
beneden te gooien op een harde ondergrond zonder dat het ei zou breken. De leerlingen kregen 
hiervoor verschillende materialen ter beschikking: karton, stro, bubbelplastic, tape, touw, ....  
Enthousiast verdeelden de jongens zich in 2 teams en gingen ze aan de slag. Ze hadden een hele 
hoop ideeën, maar zouden deze ook echt werken?  
Bij poging 1 liep het mis. Alle eieren waren stuk gevallen. Een tweede poging oogste meer succes, 1 
ei overleefde de val, een tweede ei helaas niet. Vol goede moed gingen de jongens van dat team 
nog een derde keer aan het inpakken en het andere team schoot ter hulp. Maar helaas, het mocht 
niet baten. Ook bij de derde poging was het ei stuk. Toch verdienen ook deze jongens een groot 
applaus voor hun volharding! 
Misschien willen jullie de egg-drop-challenge thuis ook wel eens proberen? Vraag dan zeker raad 
aan de jongens van het vierde, zij hebben reeds enorm veel bijgeleerd over ‘veilig inpakken’ en 
zwaartekracht heeft voor hen geen geheimen meer! 
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Onderwaterwereld 

De kleuters van juf Inge gingen op bezoek in de winkel van de papa van Dylan, Hustinx 
Aquaristiek. 
De uitgebreide verzameling aan prachtige vissen en indrukwekkende aquaria zorgden voor heel 
veel enthousiaste reacties: "Ooooh!" en "Waaaauw!"... 
Als kers op de taart kregen we een aquarium mee naar de klas met alles erop en eraan! De visjes 
mochten we zelf kiezen. We verwelkomen binnenkort 'guppy's' in onze klas.  

Een dikke dankjewel aan de papa van Dylan! 
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Sporty KT 

Voor de paasvakantie kregen de kinderen de 4de challenge: 
Sport iedere dag 15 min en vul je sportkaart met zoveel mogelijk sterren. 
En of er gesport werd. Er werd naar hartenlust gelopen, gefietst, gevoetbald, geskateboard, 
gehuppeld en gedanst. Maar liefst 10 750 sterren werden er verzameld!!! 
Dat zijn er gemiddeld 25 per kind en 15 per kleuter! Waauw! 
Deze challenge is dus meer dan geslaagd! 
De kinderen hebben weer extra speelgoed verdiend voor in de speelgoedkoffer. 
 
Knap gedaan iedereen! 

Lentewandeling 

De kleuters van de kikkerklas en de klas van haas genoten van een lentewandeling in de buurt. 
Bloemetjes werden ontdekt, vogels gespot en vlinders gevolgd. Ze gingen op zoek naar de kippen 
in het stadspark en telde de eenden op het water. Op het einde van deze zonnige lentewandeling 
genoten ze van spel op het speeltuintje. 
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Noteer in je agenda 

O.H. Hemelvaart (kinderen geen school)     13/14 mei 
Pinkstermaandag (kinderen geen school)     24 mei 
Schoolfeest voor de kinderen       25 mei 

Kalender mei 2021    

De kalender kan je ook raadplegen op het ouderplatform

za 01-05 Dag van de Arbeid 
zo 02-05
ma 03-05
di 04-05
wo 05-05
do 06-05
vr 07-05 namiddag zwemmen eerste (OV) en tweede leerjaar
za 08-05
zo 09-05
ma 10-05
di 11-05
wo 12-05 sponsorloop lager (stadspark) en kleuters (school)
do 13-05 O.H. Hemelvaart
vr 14-05 Vrijaf
za 15-05
zo 16-05
ma 17-05 Ouderraad
di 18-05
wo 19-05
do 20-05
vr 21-05 namiddag zwemmen eerste (OV) en tweede leerjaar
za 22-05
zo 23-05
ma 24-05 Pinkstermaandag
di 25-05 Schoolfeest => enkel voor de kinderen

woe 26-05
Do 27-05
vrij 28-05 namiddag zwemmen eerste (OV) en tweede leerjaar
za 29-05
zo 30-05 GEEN SCHOOLFEEST😕
ma 31-05
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