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MEI 2016
ma 02/05 vergadering KSR
wo 04/05 vrijaf
do 05/05 receptie L1 en L6
di 10/05 bezoek politie L5-L6
wo 11/05 toonmoment in K1A
wo 18/05 initiatie voetbal vanaf K3
wo 25/05 brevetten jeugdverkeersbrigadiers L6
do 26/05 vergadering Groene Ridders
vr 27/05 blotevoetenpad L1
ma 30/05 avondmarkt
di 31/05 vrijaf

Wat zijn we blij en fier u te
kunnen meedelen dat onze
school in december 2016 deelneemt aan het kunstproject
UTOPIA.
Deze tentoonstelling wordt
georganiseerd door onze scholengroep en zal doorgaan in
Cultureel Centrum De Werf in
Aalst van 2 tot en met 11 december 2016.
Het project kadert binnen “500
jaar UTOPIA” en is genoemd
naar het gelijknamige boek van
Thomas Moore.
Al onze klassen zullen op deze
tentoonstelling een aspect van
hun ideale wereld naar voor
brengen.
Onze jongste kleuters gaan aan
de slag rond de ideale persoon.
De oudste kleuters gaan muzisch werken rond de ideale

klas.
In het eerste leerjaar zal de ideale
school centraal staan.
Het tweede leerjaar werkt dan
weer de ideale gemeente uit.
Het ideale land zal in het derde
en het vierde leerjaar aan bod
komen. Onze leerlingen van het
vijfde en het zesde leerjaar stellen
de ideale wereld centraal.
Wat het precies zal worden, willen we natuurlijk nog niet verklappen, maar vast staat dat alle domeinen binnen muzische vorming
aan bod zullen komen: beeld,
muziek, drama, beweging en media.
Op de tentoonstelling zal een
urne geplaatst worden waarin u
een vrije bijdrage kan doen ten
voordele van Musis for Life.
Dit project omvat heel wat leergebieden en domeinen binnen de

leerplannen.
Het betekent een meerwaarde
binnen de culturele werking van
onze school.
Sinds een aantal jaren krijgt
elke leerling een gratis UIT-pas
aangeboden door de school.
We willen onze kinderen aanzetten tot het ontplooien van
hun totale persoonlijkheid.
Hoofd, hart en handen vormen
hierbij de magische formule.
Hoe zien onze kinderen hun
ideale wereld, hun Utopia?
Wat voelen ze daarbij en hoe
gaan ze hiermee aan de slag?
Dit project sluit bovendien
uitstekend aan bij onze visie op
leren: actief, interactief en constructief leren vanuit een diepe
beleving en verwondering.
U komt toch ook?
Ann Bruyland, directeur

Wereldwaterdag
Beste ouders,
Iedereen weet het, zonder water
geen leven. Want water is een
noodzaak. Wij moeten onze
kraan nog maar open draaien of
er stroomt zuiver drinkbaar
water uit. Dit is niet in elk land
zo. En daar staan wij niet genoeg
bij stil. Wereldwijd staan waterbeheer en sanitatie onder druk.
Wereldwaterdag is een internationale dag waarbij we met z’n
allen aandacht besteden aan de
wereldwijde waterproblematiek.
Dit jaar viel Wereldwaterdag op
17 maart 2016. Als groene
school staken ook wij de handen
uit de mouwen. Op 18 maart
2016 stond er heel wat op het
programma voor de lagere
school in functie van Wereldwaterdag.

Het eerste tot en met het
zesde leerjaar nam deel aan dit
project. Het project liet de
leerlingen kennis maken met
de verschillende facetten van
water. Zo deden de leerlingen
een oriëntatieopdracht waarbij
ze verschillende nieuwe zaken
over water ontdekten. Want
wisten jullie al dat een druppelende kraan 75 liter water per
dag kan verspillen? Wij ook
niet! Naast de oriëntatieopdracht stonden er ook nog
enkele proefjes op het programma. Zo onderzochten de
leerlingen of olie kan drijven
en wat er gebeurt als je daaraan nog eens zout toevoegt.

Dit zorgde voor leuke taferelen.
Ook de waterkringloop kwam
op een leuke manier aan bod.
De leerlingen leerden daarnaast
ook nog verschillende watergeluiden onderscheiden. Niet altijd
even gemakkelijk! Maar dit hebben ze uitstekend gedaan. Een
geslaagde dag helemaal in het
teken van water.

Juf Naomi, interimaris derde
leerjaar en Groene Juf

Wist u dat ...

Vriendschapsrondeel
Oh, wat hou ik van mijn vrienden
Ze staan altijd voor me klaar
Vriendschap komt uit het hart

… het oudercomité met de opbrengst van de koekjesverkoop
250 euro schenkt aan de kleuterafdeling en 250 euro aan de lagere afdeling ?

Oh, wat hou ik van mijn vrienden

… onze school veel belang hecht aan het respecteren van waarden en normen?

Ze helpen me steeds uit de nood
Ik mag zijn wie ik ben

… onze school momenteel 159 leerlingen telt?
… er nog steeds plaatsen vrij zijn voor volgend schooljaar?

Oh, wat hou ik van mijn vrienden
Ze staan altijd voor me klaar
Geschreven door de Superhelden van L4

Beste vrienden voor altijd
Samen zitten we in L2,
bij ons telt iedereen mee.
Samen spelen is ons doel,
want pesten is niet cool!
We zijn eerlijk en oprecht,
onze vriendschap die is echt.
We staan altijd klaar
en zijn lief en zorgzaam voor elkaar.
We zijn beste vrienden voor altijd!
Geschreven door de leerlingen van het tweede leerjaar

