MAART - APRIL 2019

Schooljaar 2018-2019

Thema’s maart - april van de kleuterschool

EL julesklassen: 11/03/2019 tot en met 15/03/2019: Themaloos werken
18/03/2019 tot en met 22/03/2019: Vasten: samen delen
25/03/2019 tot en met 5/04/2019: Jonge dieren op de boerderij
EL leefgroepen 1 en 2: 11/03/2019 tot en met 15/03/2019: Je klinkt als muziek in mijn oren
18/03/2019 tot en met 22/03/2019: Samen delen (vasten)
25/03/2019 tot en met 5/04/2019: Jong leven op de boerderij (Pasen)
EL leefgroep 3: 11/03/2019 tot en met 15/03/2019: Themaloos werken
18/03/2019 tot en met 22/03/2019: Samen delen
25/03/2019 tot en met 5/04/2019: Pasen, nieuw leven op de boerderij
EL leefgroep 4: 11/03/2019 tot en met 13/03/2019: Themaloos werken
14/03/2019 tot en met 20/03/2019: Vasten
21/03/2019 tot en met 27/03/2019: Schapen
28/03/2019 tot en met 5/04/2019: Pasen
El leefgroep 5 en 6: 11/03/2019 tot en met 15/03/2019: Themaloos werken
18/03/2019 tot en met 29/03/2019: Bob maakt kunst (stagiaires EL5)
Wilde dieren (EL6)
01/04/2019 tot en met 05/04/2019: Pasen
HB julesklas en HB leefgroep 1 en 2:
11/03/2019 tot en met 15/03/2019: Themaloos werken
18/03/2019 tot en met 22/03/2019: Verrassingsthema gekozen door de kleuters
25/03/2019 tot en met 5/04/2019: Jong leven

Beste ouders
Vanaf vrijdag 01/03/2019 kan u broertjes en zusjes vanaf geboortejaar 2017 inschrijven.
Mogen wij vragen hiervoor telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op 03/664.56.90
teneinde een afspraak voor inschrijving te maken.
Inschrijven van kinderen die geen broer of zus op school hebben zijn mogelijk vanaf 18/03/2019.
U kan op hetzelfde nummer een afspraak voor een rondleiding, met de directeur of
beleidsmedewerker, maken.
Met vriendelijke groeten.
Philip Vanderhoven, directeur basisschool
Nadia Alaers, beleidsmedewerker kleuterschool.

De koekjes roof : grootouderfeest 2019
Dit jaar was het grootouderfeest en winterfeest in de ban
van een koekjes roof .
Twee speurders gingen op zoek naar het mysterie van de
koekjes roof .
Op het podium stond een gigantische koekjestrommel waar er
steeds een uit verdween.
Wie is er met zijn vingers aan het trommeltje gekomen ?
Wie heeft er zonder dat het mocht een koekje
meegenomen ?
Steeds dachten de speurder de daders op het spoor te
komen via een aanwijzing.
Maar ze konden ze niet op heterdaad betrappen !!!
Elke klas was wel betrokken bij de roof.

Slaapwandelaars van de julesklas van juf kim

Of de honden van de julesklas van juf Kara

Tijdens de nacht was er een geheimzinnige roof van de
zandmannetjes en de uilen, leefgroep 1 juf Bieke

Spoken en piraten kwamen ook langs om een buit te pakken,
deze waren van leefgroep 2 juf Sandra
Uit het bos kwamen de dieven ook al,
sloddervossen en kraaien grepen hun kans van leefgroep 4 juf
Inge en juf Kristel

Ook de tuinmannen, bloempjes en kabouters
leefgroep 5 juf An,
waren niet vies om een koekje te stelen.

Zelfs in het huis waren er ook dieven verstopt.
Knuffels en speelgoed lusten ook wel een koekje.
leefgroep 6 juf Juna

De boeven mochten ook niet ontbreken
Dus die twee speurders hadden te veel werk, tijd om op
pensioen te gaan!

Want hun werk wordt nog steeds verder gezet door de
speurders van leefgroep 3 juf Kristel

Eind goed al goed !!!
Gelukkig hadden die de koekjes terug gevonden zodat de
grootouders konden nagenieten van een koekje
en een heerlijke tas koffie of thee.
Het was weer een heus spektakel!

(foto’s van het grootouderfeest via www.bk4.be)

Onze oudste kleuters hebben reeds enkele lessen watergewenning achter de rug.
De eerste lesjes waren voor sommige kleuters wat onwennig, maar ondertussen
is de onzekerheid bij de meeste kleuters verdwenen. Nu zie je hen telkens
opnieuw genieten van de oefeningen, spelletjes en vrije momenten in het
zwembad.
Tijdens deze lessen werken we vooral rond onderstaande oefeningen:



Stappen door het water



Spetters maken in het water



Bellen blazen in het water



Springen van de kant



Kopje onder gaan



Krokodillen op de trap



Ringen opvissen



Onder een tunneltje gaan



Drijven met een plankje



Drijven zonder plankje

Er zijn ook elke les vrije momenten. Tijdens deze momenten mogen de kleuters
zelfstandig spelen in het water. Het is opvallend dat kleuters onbewust hun
grenzen zelf verleggen tijdens het spelen. Zo kan het zijn dat ze tijdens de
oefenmomenten moeten springen van de kant in het water. Sommige kleuters
durven dan niet alleen te springen en hebben hulp nodig. Wanneer ze mogen
spelen doen ze dit onbewust vaak wel alleen.
Graag zou ik nog alle helpende handen willen bedanken. Zonder hun hulp
zouden de kleedkamer momenten niet zo vlot verlopen.
Ook de hulp in het zwembad zelf van juf An en juf Maureen zijn van
onschatbare waarde!
Dank u wel allemaal!!
Juf Evy

Carnaval Hoevensebaan:
Schip Ahoi !!!

Op woensdag 27 februari was het eindelijk zover:
carnavalsfeest.

ons

De kinderen keken er al 2 weken naar uit om naar het
“Piratenfeest” te komen.
We begonnen met een doorschuif: we dansten op echte
piratenmuziek, we haalden gekke toeren uit met de
serpentines, en we bootsten de golven van de zee na met de
parachute.
Na een korte speelpauze aten we overheerlijke
pannenkoeken.
Bedankt aan de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die
hiervoor gezorgd hebben!
Om ons “Piratenfeest” af te sluiten hielden we een korte
show met zang en dans. Niet alleen de kinderen hebben
gedanst, maar ook de ouders deden mee.
We maakten de langste “Marie Louise boot van heel
Kapellen”

Het zesde leerjaar op stap naar het secundair!

Volgend jaar gaan we naar het middelbaar, spannend! We gingen al eens een kijkje nemen
op een secundaire school.
Op maandag 28 januari werden we verwacht op het Mater Salvatorisinstituut.
Eerst brachten we een bezoek aan het labo, daar hebben we verschillende toffe proefjes
gedaan! Daarna gingen we naar de bibliotheek en daar deden we een quiz.
’s Middags hebben we lekkere pannenkoeken gegeten, ze waren echt heerlijk!
In de namiddag kregen we een demonstratie van de 3D-printer, en hebben we dus gezien
hoe die werkt! We gingen ook naar een soort escaperoom, dat was super cool! Op het
einde hebben we ook nog robotjes geprogrammeerd.
Het was een supertoffe dag!!
Kasper, 6A

Met het zesde leerjaar naar Brussel!
Op donderdag 14 februari 2019 gingen wij (het 6de leerjaar) op uitstap naar Brussel. De uitstap begon om 7.30u op
school waar we verzamelden. Ik zat naast mijn vriendin omdat we mochten kiezen waar we zaten. Dat was gezellig.
We zaten zo’n 2 uur in de bus totdat we aankwamen bij de VRT toren. Daar kregen we een rondleiding. Het was
leuk om te zien hoe alles achter de schermen was. Daarna gingen we terug naar de bus en gingen we naar het
Koninklijk Paleis. We hadden eventjes een pauze in het park om wat energie kwijt te raken (dat was nodig) voor we
verdergingen naar het Vlaams Parlement.
In het Vlaams Parlement konden we ons middageten eten voor we onze rondleiding kregen. Het was leuk om in het
Vlaams Parlement te eten, want dan voel je je wel een beetje speciaal.
Toen kregen we van Flor (onze gids) een rondleiding. We konden alle zalen zien en we kregen er veel uitleg. Na de
rondleiding gingen we op wandeltocht naar de oude stadskern. We kwamen langs de Grote Markt met het
stadshuis, Jeanneke Pis en natuurlijk ook Manneken Pis.
Daar kocht ik een wafel met het geld dat we mochten meenemen voor souvenirtjes of een wafel.
Na de wafel gingen we terug naar de bus en dan naar Kapellen, terug naar school. Het was nog een lange busrit
terug naar school, er was veel file. Uiteindelijk kwamen we terug op school aan. Dat was echt het einde van de
uitstap.
Het was super leuk! De moeite om opnieuw te gaan, echt waar!
Jutta, 6A

Bezoek PITO

door

Sienna De Jong - 6de leerjaar

Op donderdag 7/02/2019 zijn we om 9 uur door verschillende mensen met de auto naar het PITO gebracht.
Heel het zesde ging mee.
We deden deze uitstap niet zomaar. We deden dit om een school en een studierichting te bepalen.
We werden ontvangen door een soort van directeur.
Daarna zijn we met tablets en opvoedsters de school gaan verkennen.
Het was een hele grote school.
Eerst deden we een paar grappige proefjes zoals : water laten stijgen, een getekend mannetje laten bewegen en
rode kool laten verkleuren.
We hebben ook lassers aan het werk gezien. We moesten daarvoor een speciale kap dragen om onze ogen te
beschermen.
We zagen ook een machine die uit hout via de computer figuren kan maken.
We hebben ook schattige lammetjes gezien.
En dan was er nog een mega grote serre. De pratende vogel was het leukst…. De spinnen en slangen iets minder.
Een technische richting interesseert mij niet echt, dus ik ga waarschijnlijk niet naar PITO.
Toch was het een interessante voormiddag.

Het vierde leerjaar op uitstap naar Tongeren

Op dinsdag 19 februari genoten alle vierdejaars van een fantastische uitstap naar de oudste stad van België.
Tijdens de lange busrit stond er gelukkig een leuke film op. Na anderhalf uur kon iedereen eindelijk weer
zijn benen strekken!
Onze uitstap begon met een lekker koekje in de zon en een wandeling door het oude stadscentrum van
Tongeren.
Onderweg liepen we door kleine straatjes en passeerden we oude huizen. We zagen zelfs een klein klooster
met echte nonnen!
Bij het standbeeld van Ambiorix konden we even uitrusten. Tijd voor een groepsfoto!

Nadien volgde een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum. De gids liet ons twee tentoonstellingen in het
museum zien.
Tijdens de workshop ‘Ten aanval’ mochten we ons verkleden als echte Galliërs (Eburonen) en Romeinen.
Er waren zwaarden, helmen, schilden en speren!
Na het museumbezoek was het tijd voor het middagmaal. Wat hadden we honger na al die leuke activiteiten!
Met een gevulde maag waren we helemaal klaar voor de terugrit naar Kapellen.
En zo eindigde onze zonnige en leerrijke uitstap naar Tongeren!

Thema piraten in leefgroep 5
Tijdens de themaloze week zijn we samen op
zoek gegaan naar een thema dat de kinderen
graag wilden uitdiepen.
Al snel werd duidelijk dat het thema ‘piraten’ door
iedereen geliefd was.
Wat zijn piraten? Wat doen piraten? Waar wonen
piraten? Hoe overleven piraten? Hoe zien piraten
er uit? Hoe ziet er een piratenschip uit? Op al
deze vragen werd een antwoord gezocht.
Ook zijn we als echte piraten, de piratenschat
gaan zoeken. Wat een avontuur!

Maandkalender – maart 2019
Carnaval op EL en PVDH
Rapport lagere school – 1e tot 6e leerjaar
Start inschrijvingen broers en zussen °2017
Start krokusvakantie
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11 Muzeweek 6de leerjaar

DI

12 11u00-12u00: 3A bibspel JBM
13 Info-avond 20u PVDH “Opvoeden, hoe streng mogen we zijn?”

WO

14u00: 5ABC naar theater Tieret in Kerkske ‘Sonderlich en zonen’
9u00-9u50: watergewenning EL1+HB – fietsen 4B+5A, 9u-10u bib 2B
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5e leerjaar: uitstap naar Volkssterrenwacht en planetarium – vertrek 8u00! Terug tegen
17u, zie groene brief
3B: bezoek Zonnewende 13u45-14u15
Ouderraad 20u
9u00-10u00: theater op vestiging EL voor 3 julesklassen ‘Een vogel voor de poes’
Pyjamadag Bednet
Quiz 20u Trefpunt PVDH
13u20-15u20: Sportklassen 4e leerjaar
Start inschrijvingen nieuwe gezinnen °2017
Start Vastenproject basisschool
Oudercontact 5-jarigen HB / 11u00-12u00: 3B bibspel JBM / 14u15-14u45:3A Bib
10u-11u bib 4B
Oudercontact 5-jarigen EL
9u-11u30 2de lj naar Klina voor rondgang
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25 13u20-15u20: Sportklassen 3e leerjaar
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9u00-9u50: watergewenning EL3+EL4 – fietsen 5B+5C – 13u45/14u15: 3B Bib

26 19u30: filmvoorstelling 6e lj ifv sociaal project Vzw feestvarken

9u00-10u00: opendeurtje kleuterschool
9u00-10u45: 3de leerjaar kinderhuwelijk + rondleiding Beukenhof
20u Praatcafé
5de leerjaar: bezoek bib
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31 Paasontbijt in samenwerking met OR, zie bestelbrief
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29 14u00: 3A+B naar theater in ’t Kerkske ‘Meneer Piet’

DI

20u00: ouderraad
9u00: paasviering – oudercontact lagere school
Oudercontact lagere school
1ste leerjaar: uitstap Kalmthoutse Heide
Start paasvakantie

Pasen
Paasmaandag
9u00-9u50: watergewenning EL2+EL5 – fietsen 6A+6B
13u45-14u15: 3B Bib – 14u15-14u45: 3A Bib
5de leerjaar: workshop metselen
5de leerjaar: bezoek Bib + workshop metselen
5de leerjaar naar Gent
Funatletiek 1ste tot 6de lj, start rond 17u30

VM: kleutersportdag EL4+EL5+groene kleuters van jules 1+2EL

30

3e leerjaar: uitstap Bokrijk
1ste leerjaar: uitstap melkboerderij
14u00: 4A+B naar theater in ’t Kerkske ‘Meneer Piet’
Oudercontact kleuterschool: julesklassen (deel1)

uw kind, onze zorg

