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NIEUWSBRIEF
april 2022
Dag ouders,
Iedereen geniet van de eerste ZONNESTRALEN en hoopt dat de
paasvakantie overgoten wordt door ’t LICHT van de LENTE. ’t Zou ons
allemaal DEUGD doen na de voorbije 2 coronajaren tijdens de paasvakantie!
We houden nu eenmaal van de WARMTE van de ZON.
Dankzij die warme STRELING kunnen we de laatste RESTEN
van de winter van ons afschudden en vervangen door
nieuwe LEVENSLUST en extra ENERGIE. Rondom ons
ONTWAAKT de natuur en die verrast ons met kleuren,
klanken en geuren.
HEERLIJK en WONDERMOOI om mee te maken!
We kunnen van die SCHOONHEID genieten door gewoonweg
BEWUST te worden van de vele INDRUKKEN en onze
ZINTUIGEN de kost te geven. De natuur schenkt ons NIEUW
LEVEN.
Het FEEST van PASEN herinnert ons eraan dat iedere mens er voor kan
kiezen om zijn LEVEN op elk moment een andere WENDING te geven.
We wensen iedereen een VROLIJKE PASEN,
Het schoolteam en juf Gisella

Veel speelgenot allemaal, geniet van de heerlijke lentelucht tijdens de paasvakantie en
natuurlijk ook van de verrassingen van de PAASHAAS!
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HET BELANG VAN VOORLEZEN IN DE AANDACHT
Als schoolteam willen we dit nog eens even herhalen. Ook vorig jaar
hebben we het belang van voorlezen in een nieuwsbrief in de kijker gezet.
Na onze nascholing rond “begrijpend lezen” werd dit belang opnieuw
duidelijk.
➔ Het is leuk als je als ouder wat tijd neemt om voor jouw kind
(eren) voor te lezen.

Hoe kunnen wij als ouders samen werken aan een sterke
leescultuur ?
- In de eerste levensjaren (0 – 6 jaar) wordt de basis gelegd voor lezen en
leesplezier. Kinderen die van jongs af aan zijn VOORGELEZEN, zijn meer
gemotiveerd om te leren lezen, ze blijken taalvaardiger te zijn en begrijpen
teksten beter dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. De kansen
die kinderen krijgen bepalen in belangrijke mate hun verdere totale
ontwikkeling!
-In de levensfase van (6 -12 jaar) is de ontwikkeling van leesmotivatie en
kennismaking met de verschillende leesactiviteiten van belang. Naast de
aandacht voor technisch lezen en begrijpend lezen is aandacht voor belevend
lezen essentieel. Daarom pleiten we ervoor aan deze leeftijdscategorie te blijven
VOORLEZEN en zorg te dragen voor een rijke en gevarieerde leesomgeving.
- In de levensfase van (12 – 15 jaar) is het van belang om een positieve
leesattitude te behouden en daarnaast literair inzicht te kweken. Hierbij moet
worden gestreefd naar literaire competentie op eigen niveau. In de praktijk kan
dit natuurlijk beteken dat sommige jongeren niet aan volwassenenliteratuur
toekomen. Maar, het voornaamste doel is jongeren zo veel mogelijk positieve
ervaringen op te laten doen met verschillende vormen van lezen.
VOORLEZEN is van ZEER GROOT BELANG!
(In de kleuterschool en in de lagere school)
Voor het lezen komt het voorlezen!
•

Uit onderzoek is gebleken dat ouders tot drie keer meer invloed
hebben op de leesmotivatie van de kinderen dan de leerkrachten,
daarom durven we toch wel vragen of JULLIE tijdens de
VAKANTIEPERIODES jullie kinderen willen VOORLEZEN?
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WE BLIKKEN EVEN TERUG
We poetsen onze tanden in de klas!
Wat is het belangrijk dat we onszelf goed
verzorgen. We moeten onze haren kammen,
onze handen wassen, onze tanden poetsen,…
En plots op een ochtend zaten er niet alleen
boterhammen, een stukje fruit,… in onze
boekentas … maar ook onze tandenborstel,
wat gek!
Samen
met onze
juf haalden we onze tandenborstel en
tandpasta boven en begonnen dan maar te
schrobben. Eerst de linkerkant dan de
rechterkant, de bovenkant en de onderkant.
Na al dat poetsen moesten we natuurlijk ook
onze mond spoelen. Met water en ons
bekertje kwamen er heel wat mooie
waterstraaltjes tevoorschijn ☺

→De kleuters van de tweede en derde kleuterklas gaan op bezoek bij
Rikki!
’s Morgens vroeg stappen onze kleuters vol
enthousiasme en spanning op de bus want wij gaan
op bezoek bij de enige echte … Rikki! Zijn
verhaaltjes kennen we allemaal maar vandaag
mogen we samen met hem op ridderavontuur
(Zouden er ook echte draken zijn?), we gaan Mia
de kip verzorgen (We trekken alvast onze laarsjes
aan!) en met zaklampen verhaaltjes lezen in zijn
tent (Of zijn onze kleuters toch nog een beetje
bang?). En dan daar, in het laatste kamertje, is
Rikki’s slaapkamer! Hoe gezellig!
Maar ons Rikki-avontuur is nog niet gedaan. Als
afsluiter mogen we nog kijken naar een super leuke
Rikki-musical. Zou Anni er ook bij zijn? Vraag het
zeker aan onze kleuters. Zij weten er alles van!
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Aan de hand van het
verhaal van het
indianenmeisjes “Indi”
maakten onze 5-j.
kleuters afgelopen maand
kennis met de
indianencultuur. Ze
leerden heel wat rond
techniek zoals tipi’s
bouwen met allerhande
materialen,
dromenvangers en een
amulet knutselen, enz…
Net zoals Indi maakten
onze kapoenen een hoofdtooi waarvan ze de veren moesten “verdienen“
door zorgzaam te zijn voor elkaar en voor de natuur. Elk indiaantje kreeg
natuurlijk ook zijn eigen indianennaam. En om af te sluiten gingen ze
samen op jacht tijdens een spannende speurtocht.
“
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→De politie op bezoek in het 3de leerjaar
De kinderen van het derde leerjaar nodigden politieinspecteur Andy Vleugels ( papa van Laura ) uit om eens in
de klas te komen vertellen over wat zijn job zoal inhoudt. Dat
wilde hij met veel plezier doen op zijn vrije dag ! Waaw, een
échte politieagent met volledige outfit kwam op de
afgesproken dag de klas binnen. Hij toonde wat een agent
zoal bij zich heeft en vertelde er alles over wat we graag
wilden weten : een wapenstok, een zware kogelwerende vest, een scheepje ( =
hoedje van agent), een speciale zaklamp, een pistool, handboeien, pepperspray
en noem maar op ! Geweldig vonden we dat ! Met een duidelijke PowerPointpresentatie kwamen we nog meer interessante zaken te weten over de job van
politie-inspecteur. We hingen werkelijk aan Andy zijn lippen. Als verrassing
wachtte een glimmende politiecombi ons op aan de parking naast de kerk.
Daarin mochten we allemaal eens een keertje plaatsnemen zonder dat we iets
mispeuterd hadden ! Toen het kofferdeksel van de combi opende, keken we onze
ogen uit. Wat zat daar toch allemaal in die kofferruimte ! Wisten jullie dat ‘een
spijkereg’ de banden van een vluchtende auto snel kan laten leeglopen? En dat
je met een meetwiel alles correct kan opmeten bij een ongeval ? Ook een toestel
om een verdwaalde hond zijn chip te lezen zat er in. Ten slotte werden de sirene
en de zwaailichten nog eens ‘loud and clear’ gedemonstreerd. Omdat gelukkig
niemand van onze klas dronken was, kregen we allemaal een Bob-sleutelhanger
en een supertoffe, veelkleurige balpen. Dankjewel, Andy, voor deze fantastische
voormiddag !

→Op weg naar het middelbaar
De leerlingen van het zesde leerjaar gingen de afgelopen weken op
bezoek in verschillende middelbare scholen. Hier konden ze kennismaken
met de school alsook met de verschillende keuzegedeeltes die elke school
te bieden had.
Voor de vakantie kregen we al bezoek van een leerkracht Latijn uit Sila
Westerlo. De leerlingen die graag eens van dichtbij kennismaakten met
het vak Latijn, konden hier hun kans grijpen. Na de krokusvakantie
namen we meteen het openbaar vervoer richting Geel om daar een
bezoekje te gaan brengen aan SAG (Kogeka). Later die week werden we
verwacht op Campus Max (Tessenderlo) en de dag nadien was het de
beurt aan KSD Diest. Een week in het teken van de overstap naar het
middelbaar! Tenslotte kregen we de week nadien nog bezoek van De Prins
(GO!) uit Diest op onze school. Heel wat bezoekjes dus, maar ook heel
wat stof om over na te denken!
Ook in de klas hebben we het volop over de stap naar het middelbaar. We
bekijken wat onze talenten en kwaliteiten zijn, welke beroepen er allemaal
bestaan, … Kortom, we proberen onze leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden bij deze keuze.
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→In het kader van onze lessen verkeer gaan de 3-jarigen regelmatig hun
fietsvaardigheden oefenen. Op een stralende lentedag fietsten we in slalom
tussen de obstakels
door. Oh, wat een
pret en wat konden
onze kleuters het al
goed!

--Onze vrienden van het eerste leerjaar hebben heel wat leuke dingen gedaan.
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→nieuws uit het eerste leerjaar
In februari keken we gezellig naar een optreden van ‘Haar
en snaar’. Deze keer hadden ze de strijkinstrumenten
meegebracht. We waren zeer onder de indruk van het
verhaal en de muziekinstrumenten. Leuk dat we zelfs een
tekening mochten maken tijdens het optreden.
We hebben bij juf Hilde een leuke kindermassage gedaan.
Dit leerde ons om te ontspannen en rust te vinden. Wat
was dit fijn! Bij juf Ines gingen we samen oefenen om
goed en veilig over te steken. Eerst oefenden we op de
speelplaats, maar later mochten we ook op straat oefenen. Hier moesten we
extra voorzichtig zijn. Wat deden de kinderen dit goed!
In maart was het onze beurt om een keer afval op te ruimen. We gingen naar de
kerk om daar al het afval op te ruimen. Hiervoor gebruikten we kleine grijpertjes
en een grote zak voor al het afval. Dat hebben we weer goed proper gemaakt!

➔ Met het 6de naar FRAIPONT
Samen met alle leerlingen hadden we een mooie bedrag bijeen gewandeld
tijdens onze sponsorwandeling van €2675. Dit bedrag is zoals in vorige brief
reeds gemeld, geschonken aan L”école libre de Fraipont. (Scholen helpen
scholen in nood na de wateroverlast)

MERCI POUR CETTE BELLE RENCONTRE ET BRAVO POUR VOTRE TRAVAIL EN
FRANçAIS…
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HANG MIJ OP HET PRIKBORD!

APRIL 2022
MA
DI

18
19

-PAASMAANDAG: géén school!
- Welkom aan alle nieuwe kleuters!
- Bibbezoek (vergeet het bibboek niet!)
- 6de A: bezoek aan Sila Westerlo met de fiets
-20.00 oudercomité (schoolfeest) Welkom!
-Niveaulezen
-Eetformulieren schoolfeest niet vergeten mee te geven voor
inschrijving
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-Alles loopt op wieltjes voor het 5de leerjaar (info volgt)
-Gangmakers KOBA te Malle voor juf Charlotte
-College directeurs voor juf Gisella

WOE

20

DO

21

VRIJ

22

MA
DI
WOE

25
26
27

DO

28

VRIJ

29

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
Op donderdag 28 en vrijdag 29 april beginnen we met de
voorbereidingen van het schoolfeest.
We hebben helpende handen van bereidwillige (groot-)ouders
nodig om tenten op te zetten, glazen te spoelen, togen te
installeren, enz.!
Er wordt op vrijdag gewerkt van 9.00 tot 11.55 en van 13.15 tot
15.10!
Iedereen is van harte welkom!

ZA

30

SCHOOLFEEST! Deuren open om 12.30
Start schoolfeest 14.00 Einde ……

-6de B: bezoek aan Sila Westerlo met de fiets
-Niveaulezen
-10.45 Zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Sanne, juf
Miek, juf Lotte, juf Hilde M en juf Gisella
-9.00 generale repetitie schoolfeest
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-Raad van Bestuur voor juf Gisella
- 15.30 personeelsvergadering voor de leerkrachten
-19.00 zetten van de tenten voor ons schoolfeest door het
oudercomité. Alle vrijwillige helpers zijn meer dan WELKOM!
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MEI 2022
MA

2

DI
WOE

3
4

DO

5

VRIJ

6

-6de A: ICT coach van KOGEKA komt een les geven aan de
leerlingen
-5de- en 6de leerjaar: naar de B-mine in Beringen
-Niveaulezen
-Inspectie Godsdienst voor heel de school
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-1ste en 2de leerjaar op uitstap naar Bokrijk info volgt!)
-4de leerjaar op uitstap naar Hidrodoe

ZA

7

Eerste communie

MA

9

DI

10

WOE

11

DO

12

VRIJ

13

-Kriebeldag voor de 4j- en 5j- kleuters
-Dag van de leerkracht beweging van de prov. Antwerpen te
Herentals (nascholingen) voor meester Jeroen, meester Pieter en
juf Gisella
-6de B: ICT coach van KOGEKA komt een les geven aan de
leerlingen
-Navorming EHBO te Geel in de namiddag voor juf Leen en juf
Sanne
-KOBAdag schoolbestuur te Lier voor juf Gisella
-Run for Fun voor de lagere school (info volgt)
-10.45 Zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Sanne, juf
Miek, juf Lotte, juf Hilde M en juf Gisella
-Navorming EHBO te Geel in de namiddag voor juf Annik en juf
Dorien
-2de leerjaar naar Hidrodoe
-19.00 Schoolraad voor 2 ouders (Sofie en Dorien), juf Gerda, juf
Hilde M. en juf Gisella
-Theatervoorstelling in het Buurthuis voor het 1ste leerjaar

MA

16

DI

17

WOE

18

DO

19

VRIJ
ZA

20
21

MA

23

-Infovergadering voor directies van de scholengemeenschap te
Malle voor juf Gisella
-We vieren met de kinderen en leerkrachten juf Christel M haar
pensioen
-Wereldfeest gemeente Laakdal voor het 3de – en 4de leerjaar
-Niveaulezen
-kijkmoment voor de instappertjes vanaf 30 mei 2022 in de
instapklas van 8.40 tot 10.20. WELKOM!
-De schoolfotograaf komt (klasfoto’s)
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-Kriebeldag voor de leerling van het 1ste- en 2de leerjaar
-Raad van Bestuur voor juf Gisella
-PREBBO vergadering voor onze preventieadviseur Kevin
VORMSEL
-1ste leerjaar: medisch onderzoek in de school (deel 1)
-13.30 vergadering Plaatselijk comité
-Opleiding blusmiddelen voor juf Kelly, juf Leen en meester Pieter
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DI

24

WOE
DO
VRIJ

25
26
27

MA

30

DI

31

te Geel in de voormiddag
-KIJKDAG in onze school van 9.00u tot 11.30u (afhankelijk van
de geldende maatregelen)
Lokale verlofdag: geen school!
HEMELVAARTSDAG: geen school!
Brugdag: geen school!

-6de leerjaar vertrek Houffalize
-5-jarige kleuters: naar het Planetarium te Genk
-6de Houffalize
-Algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor
juf Gisella
-15.30 personeelsvergadering voor de leerkrachten

SWP

6. Communicatie en samenwerking
Ouders

JUNI 2022
-6de Houffalize
-Niveaulezen
-10.45 Zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Sanne, juf
Miek, juf Lotte, juf Hilde M en juf Gisella
-1ste leerjaar: medisch onderzoek in de school (deel 2)
-Waterdag!
-6de Houffalize
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de leerjaar
-6de Terugkomst Houffalize

WOE

1

DO

2

VRIJ

3

MA
DI

6
7

WOE

8
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9

VRIJ

10
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12

ONTBIJTBOXEN vaderdag (info volgt!)

MA
DI
WOE

13
14
15

-3-jarige kleuters: medisch onderzoek (info volgt!)
-3-jarige kleuters: medisch onderzoek (info volgt!)
PEDAGOGOSCHE STUDIEDAG voor de leerkrachten!
(evaluatie/werkgroepen/pro-actieve cirkels/Koala)

DO

16

VRIJ
Za

17
18

MA
DI
WOE

20
21
22

DO

23

-ALLE boeken van de BIB moeten teruggegeven worden aan de
klasjuf
-6de leerjaar: fietsexamen
-PV voor meester Pieter en meester Jeroen om 16.00 in Ten Aard
met de scholengemeenschap
-Kijkmoment voor de kleutertjes die instappen op 1 september
2022
-3-jarige kleuters: medisch onderzoek (info volgt!)
-College directeurs voor juf Gisella
-Kernraad Basisonderwijs en secundaire onderwijs voor juf Gisella
te Geel
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-Rondgang in de school door de preventie en IDEWE

!!!GEEN SCHOOL voor de kinderen.
-Waterdag
-15.30 personeelsvergdering voor de leerkrachten
-Kriebeldag voor de 2.5- en 3-jarige kleuters
ZOLDEROPRUIMING 8.30-… ALLE VRIJWILLIGE HELPERS
zijn meer dan WELKOM! (info volgt)

-Sportdag voor het 5de en 6de in de sporthal
-10.45 Zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Sanne, juf
Miek, juf Lotte, juf Hilde M en juf Gisella
-Diploma-uitreiking 5-jarigen (info volgt!)
-Diploma-uitreiking 6de leerjaar 19.00
-Waterdag!
-Zwemmen voor de leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar
-Raad van Bestuur voor juf Gisella
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-5de +6de : PENNENZAKKENROCK te Mol (info volg!)
-medisch onderzoek voor selectieve leerlingen van de
kleuterschool en het lager, dit in de school

VRIJ

24

ZA

25

Wandeling van het OUDERCOMITé
…..(info volgt)

MA
DI
WOE

27
28
29

-Sportdag voor het 1ste, 2de, 3de en 4de in de sporthal

DO

30

-Eindviering met alle kinder
-Oudercontacten op vraag, info volgt
-3e en laatste rapport
-Laatste schooldag (info volgt)

Begin zomervakantie
vanaf vrijdag 1 juli 2022
t.e.m.
woensdag 31 augustus 2022

GENIET van jullie VAKANTIE op een
VEILIGE manier,
zo zien wij op 1 september 2022
ieder van jullie
GEZOND en VOL ENERGIE terug!

Het schoolteam en juf Gisella

