Mei - juni 2022

Schooljaar 2021-2022

Thema’s mei - juni van de kleuterschool
EL julesklassen 1 en 2:
•
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 22/4: themaloos (jules 1+2)
Van 25/04 t/m 6/5: bloemen (jules 1+2)
Van 9/05 t/m 25/05: Rupsje Nooit Genoeg (jules1) – 9/05 t/m 13/5 Lekker eten/restaurant (jules2)
17/5 t/m 25/5: kriebeldiertjes (stagiaire Yana in jules2)
Van 30/5 t/m 3/6: schoolfeestweek (jules 1+2)
Van 6/6 t/m 30/06: zon, zee en strand! (Jules 1 – poets) – (Jules 2 – boven water, onder water)

EL leefgroep 1 en 2 :
•
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 22/4: themaloos (EL2) – 19/4 t/m 29/4 (EL1)
Van 25/4 t/m 12/05: kriebeldiertjes (EL2) – 2/5 t/m 20/5 (EL1)
Van 16/05 t/m 25/05: ridders en prinsessen (EL2)
Van 30/05 t/m 3/06: feestweek (EL2) – 23/5 t/m 3/06 (EL1)
Van 7/06 t/m 30/06: op vakantie (EL 1+2)

EL leefgroep 3:
•
•
•
•
•

Van 19/04 t/m 22/04: de bakker (stagiaire)
Van 25/04 t/m 12/05: kriebeldiertjes
Van 13/05 t/m 20/05: roodkapje (stagiaire)
Van 23/05 t/m 3/06: feestweek
Van 7/06 t/m 30/06: op vakantie

EL leefgroep 4:
•
•
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 27/04: themaloos
Van 28/04 t/m 4/05: kriebeldiertjes
Van 5/05 t/m 11/05: vogels
Van 12/05 t/m 24/5: bouwen
Van 30/05 t/m 3/06: feestweek
Van 7/06 t/m 30/06: op vakantie

EL leefgroep 5 + 6:
•
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 22/4: themaloos
Van 25/4 t/m 6/05: kriebeldiertjes (EL6) – dino’s + moederdag (EL5)
Van 9/05 t/m 27/05: robots en uitvindingen (EL6) – techniek: uitvindingen (EL5)
Van 30/05 t/m 3/06: themaloos – schoolfeestweek
Van 6/06 t/m 30/6: onderwaterwereld

HB julesklas en leefgroepen 1:
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 29/4/22: lente/zaaien
Van 2/5 t/m 13/5/22: restaurant
Van 17/5 t/m 24/5/22: bijen
Van 30/5 t/m 3/6: feestweek

HB leefgroep 2:
•
•
•
•
•

Van 19/4 t/m 22/04/22: lente/zaaien
Van 25/4 t/m 29/4/22: themaloos (stagiaire Amber)
Van 2/5 t/m 13/5/22: restaurant (stagiaire Amber)
Van 17/5 t/m 24/5/2022: bijen (stagiaire Amber)
Van 30/5 t/m 3/6/22: feestweek

CARNAVAL
WAT EEN SPORTIEF FEEST !
Op vrijdag 25 februari kwam de lagere school verkleed naar school.
Prinsessen, dieren, agenten, voetballers, … waren allemaal van de partij. Wat zagen onze
leerlingen er fantastisch uit!
Ook de juffen en de meesters hebben hun best gedaan. Toen de bel ging kwamen ze
tevoorschijn in hun sportieve kostuums. De verschillende klassen voerden daarna allerlei
sportactiviteiten uit.
Alle leerlingen maakten een knutselwerk rond sporten.
Het tweede en het derde leerjaar maakten mannetjes, die slingerden aan een trapezium. Het
vierde, vijfde en zesde leerjaar gingen aan de slag met silhouetten. Ze bedachten een sportieve
pose en versierden deze daarna.
Verder speelden we heel wat spelletjes: “Times-up: de sporteditie”, we braken sportrecords op
de speelplaats of speelden een spel in de turnzaal.
De carnavalsmuziek mocht uiteraard niet ontbreken. Het tweede en het derde leerjaar gingen
zingen en dansen in de refter. De hogere leerjaren konden zich uitleven tijdens de
carnavalsbingo.
Bovendien mochten we allemaal smullen van overheerlijke pannenkoeken… Mmmmmm!
Het hoogtepunt van de dag was het nieuwe programma: “The Masked Sporter”.
Sommige leerkrachten moesten zich verkleden als sporter. Hierdoor waren ze onherkenbaar. Het
was aan de leerlingen om deze leerkrachten te ontmaskeren.
Het was een echte uitdaging, maar in sommige klassen zitten er knappe speurneuzen!
Het was een GEWELDIGE dag!
Daarna mochten we genieten van een verdiende krokusvakantie.

Carnaval op de Hoevensebaan
Dit jaar kozen de juffen voor het thema kleuren. We leerden over verschillende kleuren, we
leerden kleuren mengen en kwamen elke dag in de kleur van de dag naar school.
Op woensdag 23 februari was er dan eindelijk ons carnavalsfeest.
We deden een doorschuif met verschillende leuke dingen: we dansten op leuke muziek, we
speelden met zeer veel ballonnen en we maakten muziek met echte muziekinstrumenten.
Als afsluiter aten we een lekkere pannenkoek. Toen het tijd was om naar huis te gaan deden we
buiten een dansje en zongen we ons liedje nog eens.
Het was een topdag !! Kijk zeker op de website voor nog meer foto’s !

Het vijfde leerjaar gaat…
een dagje naar Brussel!
Eerst brachten we een bezoek aan het museum voor natuurwetenschappen.
Daar konden we een eigen dino met graffiti maken. Geweldig hé?!

En dit was het fantastische resultaat!

In de namiddag trokken we naar de Volkssterrenwacht MIRA en
wat kwamen we veel te weten over het heelal.

Wist je dat….
…het licht van de zon uit verschillende kleuren bestaat? (Ben, Serenity))
…de zon een dwergster is? (Sam)
… je veel planeten met het blote oog kan zien? (Rune)
… je nooit naar de zon mag kijken zonder bescherming van je ogen omdat die anders kunnen
verbranden? (Jasper)
… er heel veel manen bestaan? (Loïc)
… de Aarde een miljoen keer in de zon past? (Len)
… Mars kleiner is dan de Aarde? (Finn)
… er tegen 2041 een meteoor op de Aarde kan komen? (Wout, Ferre)
… het maanlicht de kleuren van de regenboog heeft? (Mara)
… Mercurius de kleinste planeet van ons zonnestelsel is? (Arne)
… je geluid uit de ruimte kan halen en beluisteren? (Kobe)

… het ruimtestation ISS heel snel rond onze aarde gaat? (Fatoumata)
… astronauten sporten in ISS? (Mattias, Thomas)
… je hoofd opzwelt in de ruimte? (Zoë)
… men een ruimtestation, zoals ISS, steeds groter maken? (Bob)
.
… er nog veel meer in het heelal is dan wat we nu weten? (Kourtney)

… ER VALT DUS ZEKER NOG HEEL VEEL TE ONTDEKKEN!

Opdracht van 5B: Speel een standbeeld van iets dat je bij blijft van de uitstap
en maak er een gedicht over.

Lise speelde een Dinosaurus na en maakte een elfje.

Vince speelde Het sterrenbeeld ‘De
Grote Beer’ na en maakte een
figuurgedicht.

Een fijne uitstap op een regenachtige dag!
Donderdag 27 januari gingen we met heel het vijfde normaal in de voormiddag naar het
Planetarium, maar er was iets fout gelopen met de reservatie. De juffen zorgden voor een leuke
oplossing… het museum voor natuurwetenschappen!
Dit was eigenlijk ook heel leuk. We waren meteen enthousiast toen we de grote skeletten zagen
en leerden veel bij over de dino’s.
‘s Middags zijn we met de bus vertrokken naar een abdij. Daar hebben we dan onze
boterhammen opgegeten. Daarna wandelden we naar het Mira, de volkssterrenwacht van
Brussel. Daar kregen wij een interessante rondleiding. Het was jammer dat het regende want we
konden niet door de telescopen kijken. We keken ook nog naar een filmpje over de planeten en
ons zonnestelsel.
Rond 16u verlieten we het Mira en gingen we met de bus naar school. Het was een heel leuke
dag! (5C - Fhénia en Finne)

HELDEN EN SCHURKEN
Jeugdboekenweek kleuterschool van 7 tot 18 maart
Wat hebben wij genoten van het introfilmpje over helden en schurken.
We vertellen over dappere helden, superhelden en huis-tuin-keukenhelden, helden met wapens
en helden met woorden.
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk, vijand,
pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig!
In elke klas is er een top verhaal uitgewerkt. Wie is hier de held en de schurk? We hebben
ingeleefd, het verhaal na gespeeld, geknutseld, een kunstwerk gemaakt en tentoongesteld,……
Wat hebben, wij helden, genoten!

Op maandag 28 maart zijn wij met heel het vierde leerjaar naar een pracht van een lezing geweest van Jef
Aerts.
De lezing ging door in zaal BIZ op het Marktplein. Als klimaatvriendelijke mensen stapten we naar deze
locatie.
Jef Aerts las stukjes voor uit een paar van zijn boeken. Hij vertelde ook over zijn beroep en over zichzelf.
Hij zong ook een paar liedjes en hij kon goed zingen.
In de klas lezen we zijn boek: Paard met laarzen.
We vonden het heel tof! Het was leuk en gezellig.

Geschreven door Arthur Koopmans, Stan De Backer en Maxim Rousseau

Joepie, wij gaan naar Groenhof in Pulle leefgroep 1-2 HB
Het is al heel wat met de bus op uitstap, zeker als iedereen mee gaat!
Het Groenhof is een doe-mee-boerderij, wat is dat?
Je mag gewoon alles proberen: dieren verzorgen en eten geven, ritje op paard of pony,
wandeling tussen de ezels, schapen en geiten en niet vergeten te strelen. Konijnen en kippen
knuffelen. De hangbuikzwijnen een modderbad geven.
Tussen alle activiteiten door kneden we nog zelf een brood. We proeven van de soep die we
krijgen tijdens de lunch.
Een top dag om niet meer te vergeten!

Paasontbijt leefgroep Hoevensebaan

Op donderdag 31 maart brachten alle kleuters droge boterhammen mee want we gingen iets
lekkers maken in de klas om samen ons Paasfeest te vieren.
-

De kleuters pelden zelf de hardgekookte eitjes
De kleuters sneden het gepelde eitje met een mes in stukjes
De kleuters pletten nadien de eitjes en voegden er mayonaise aan toe.
De kleuters belegden zelf hun boterhammen met de zelfgemaakte eiersalade.
Kijk maar hoe ze smulden !!

Uitstap zesde leerjaar
Jasmine Ngua 6B

Op vrijdag 25 maart 2022 vertrokken we om 7.30 uur.
In de autobus zat ik naast Démi en dat was super gezellig.
Toen we aankwamen bij de VRT mochten we eerst onze koek of fruit opeten.
We bezochten verschillende ruimtes.
We zijn bij de radiostudio van MNM geweest. Keileuk! We kwamen in beeld met Brahim!
Toen we hoorden dat Jelle van Karrewiet er was, begonnen we te gillen.
Dat was niet echt de bedoeling maar dat was super tof.

Sarah, van Karrewiet was heel lief.
Zij was bezig met een opname. De studio van het journaal was interessant, maar de kamer met de green screen
was veel leuker en ik vond het echt grappig.

Als afsluiter gingen we het decor bekijken van F.C. De Kampioenen.
Daar zagen we het café en de woonkamer van Carmen.

Toen we daarna in de Schorre in Boom aankwamen, aten we eerst en dan mochten we spelen.
De juffen hadden nog een verrassing en dat was … waterfietsen. Echt leuk!
Toen liep het mis. We fietsten onder een fontein en werden nat en we waren dan helemaal in paniek. Dat was
lachen !
Onze laatste activiteit was minigolfen.
We kwamen tevreden terug op school om 17.15 uur.

Toen de wereldtop vergaderde met president Biden in Brussel genoot het zesde
leerjaar van een fantastisch vervangprogramma…

Kijken jullie eens mee binnen in onze Julesklas?

In de maand maart leerden we over de boerderij, we gingen niet alleen op uitstap naar een echte
boerderij maar kregen ook bezoek in de klas! Flor konijn is super zacht!

En ook Aurélie de kip kwam onze klas een bezoek brengen!
Wist je dat kippen niet netjes kunnen eten? En zelfs met hun poten in hun eigen eten gaan
staan? Bah! Dat kunnen wij beter hoor ☺
Groetjes van juf Karen, juf Kristel en de Julekes van Julesklas 2

Een dagje op de kinderboerderij!
We gingen op uitstap naar de boerderij.
Konijnen strelen, dieren eten geven… wat een geweldige dag.
Geitjes, zwijnen, paarden, kippen, ezels... ze waren er allemaal.
Wisten jullie dat zwijntjes graag ploeteren in een modderbad? Wij hielpen bij het
maken van hun modderbad.
Wist je dat kippen kunnen praten? Sommige kinderen vertelden er hele verhalen
tegen…
Nadien staken we onze handen uit de mouwen! Ja ja, we hebben elk een eigen broodje
mogen maken. De juleskes sneden fruit en maakten hun eigen confituur. Mmm…
lekker!
Surprise, surprise,… wie kwam er daar nu plots tevoorschijn. Het was Victor het
varken, de mascotte van de kinderboerderij. Alle kinderen waren erg enthousiast om
hem te zien. We gingen samen met hem op de foto!
Om de dag mooi af te sluiten mochten we allemaal op een pony of een paard rijden,
wat was dat spannend.
Het broodje of de zelfgemaakte confituur hebben we mee naar huis mogen nemen.
Tijdens de terugrit viel iedereen in slaap. Moe maar voldoen!

Maandkalender – mei 2022
Dag van de Arbeid
10 uur-12 uur: Ophaling bestelde perkplanten op vestiging PVDH - Ouderraad
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10 14.00 uur: 1ste lj muziektheater ‘Een dansje in de regen’.
11
12
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MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
MA
DI

20.00 uur: ouderraad
9.15u – 11.15 u: sportdag KS – EL 2+4
Zwemmen blauwe kleuters – EL 5+6
9.15u – 11.15 u: sportdag KS – HB 1, EL 5+6
9.15u – 11.15 u: sportdag KS – HB 2, EL 1+3
9.30 uur: 3B bib bezoek
Vormsel

9.15 uur: 2de lj muziektheater ‘Een dansje in de regen’.

Bewegingstheater ‘Stop nu maar’ op school voor alle kleuters

13 Dierendag 1ste lj
14 ‘Kakeltje Vier nodigt uit’ feest voor de 3 vestigingen op PVDH
15
16 Lokale verlofdag: geen school!
17 Zwemmen blauwe kleuters – EL 3 + 4
18
4de leerjaar naar Suske en Wiske – groep 1+2: 9.30u-11.30u/groep 3: 13.00u-15.00u

19 (met auto)
20
21 1ste communie
22
23
24 Info-avond ouders Schermtijd-schermstrijd
25 Pedagogische studiedag: geen school!
26 O.H.Hemelvaart: geen school! Let op: BKO gesloten!
27 Brugdag: geen school! Let op: BKO gesloten!
28
29
30 Feestweek kleuters
31 Zwemmen blauwe kleuters EL 1+2

Maandkalender – juni 2022
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Uitstap MUKHA 1ste leerjaar
9.30 uur: 3B bib bezoek
Pinksteren
Pinkstermaandag
BKO gesloten
Oudercontact julesklassen late instap Pasen en OHH
20.00 uur: ouderraad

Laatste keer sportacademie

14 Zwemmen blauwe kleuters HB 1+2
15
16 Diploma uitreiking blauwe kleuters EL 1,2,3
Diploma uitreiking blauwe kleuters EL 4,5,6

ZA
ZO

17 Geen naschoolse opvang!!!
18
19

MA

20 Zwembad gesloten

DI

21

WO

22

DO

23 Schoolfeestdag voor 4-5-6de lj
24 Schoolfeestdag voor 1-2-3de lj
25
26

VR
ZA
ZO

Diploma uitreiking blauwe kleuters HB
Kindergemeenteraad 19u

9.00 u-16.30 u: 1ste lj uitstap naar Lilse Bergen

MA

27

DI

28

WO
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30

10.30 uur: ijsjesfeest KS
Eindejaarsklassen 6de leerjaar
Uitstap Sea Life – Blankenberge 2de leerjaar
9u misviering 1 tot en met 5de lj
Eindejaarsklassen 6de lj
Rapport LS
Aankomst eindejaarsklassen 6de lj
Receptie 6de lj 19u30 + uitdelen diploma’s + rapport
Vogelshow voor 1 tot en met 6de lj
Lessen eindigen om 12 uur – start zomervakantie – geen nabewaking

uw kind, onze zorg

