Schoolbelangske
APRIL 2017
Hallo allemaal,
Als je buiten kijkt, zie je duidelijk dat het lente is ! De groene jonge
blaadjes, de prachtige bloesems, de fluitende vogeltjes, …
Het tweede trimester werd ook afgesloten met een paar prachtige
zonnige dagen. Super voor onze zeeklassers!
Licht en warmte maakt ons allemaal toch net dat ietsje gelukkiger.
Ook onderstaand verhaal vind ik zo hartverwarmend en kinderlijk
vanzelfsprekend, dat ik het jullie niet wil onthouden.

De wereld in elkaar zetten
Tom kwam thuis van zijn werk, ging in zijn luie zetel zitten,
pakte de krant en hoopte zich al lezend even te kunnen
ontspannen. Sarah, zijn dochter van zes, dacht daar heel
anders over: “Papa, wil je een spelletje met m e doen?”

Kalender
Vrijdag 28.04.’17
Schoolreis 1e—4e lj)

“Nu niet, schatje, papa is moe en wil even uitrusten.”

Zondag 14.05.’17

“Hé, toe nou, papa!”

moederdag

Tom dacht heel even na en kreeg een idee. Hij scheurde een
stuk uit de krant waarop de aarde stond afgebeeld en
scheurde dat in twintig stukken.

Zaterdag 20.05.’17
Start
50 jaar Pinksteren
Donderdag 25.05.’17

Sarah holde weg met de stukjes papier en Tom dacht een
halfuur rust te hebben. Vijf minuten later stond zijn dochter
alweer voor zijn neus, met de puzzel. Hij was af.

Eerste Communie
Zondag 04.06.’17
Schoolfeest

Verbaasd vroeg Tom: “ Hoe heb je dat zo vlug voor elkaar
gekregen?”

Vrijdag 09.06.’17
Afsluiter
50 jaar Pinksteren
Zondag 11.04.’17
Vaderdag

“Weet je wat, hier heb je een puzzel van de aarde. Vraag
mama maar om plakband. Als je de puzzel af hebt, gaan we
spelen.”

“Het was gemakkelijk, papa! Kijk maar, er staat een mens op
de achterkant. Toen die goed was, was de wereld ook goed.”
Het tweede trimester eindigden we met 348 kinderen. We heten de
instappertjes voor de komende maanden alvast heel erg welkom!
Een hele fijne start van het 3e trimester
Juf Saartje
directeur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

Klein nieuwsjes

Verbeterd draadloos netwerk
Tijdens de paasvakantie zijn de werken voor
de verbetering van het netwerk gestart
Nieuwe accesspoints zijn geplaats zowel bij
de kleuters, de onderbouw als de bovenbouw. Op deze manier zal er beter bereik
zijn en kan er ook in de klassen gewerkt
worden met een laptop of tablet.

Loopfietsjes
Voor de kleuters zijn er een achttal loopfietsjes aangekocht. Onze oudste kleuters
mogen hierop toeren tijdens het fietsmoment op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op die manier kunnen ze hun fietsvaardigheden nog wat verbeteren.

Verbouwing wc’s onderbouw
De onderwijsinspectie bracht ons in het
voorjaar van 2014 een bezoekje. Zij gaven
ons een ongunstig advies wat betreft de
wc’s voor de onderbouw. De plannen voor
een nieuwe bouw zijn getekend en ingediend bij de Stad Hasselt ter goedkeuring.
Wij zullen met de bouw in de grote vakantie
2018 starten.

Afbraak Den Opper—Bouw nieuwe opvang
‘Het Noppertje’
Den Opper zal voor het einde van het
schooljaar nog niet afgebroken worden. Van
een juiste planning zijn we nog niet op de
hoogte. Alleszins kan de bovenbouw tot
einde juni eten in Den Opper en zal de
proclamatie voor het 6de leerjaar voor een
laatste keer op de ’traditionele’ plaats
doorgaan.

OP ZOEK naar kleine kistjes
We willen de gang wat opfrissen en zijn op
zoek naar kleine houten kistjes.
In de kistjes kunnen kunstwerkjes van de
kinderen geplaatst worden. Tegenover het
secretariaat hangen er al enkele.
Dus moest je een oud kistje hebben staan,
dan zijn ze heel erg welkom !
Een paar van deze prachtige maskers
hebben op de kistjes gestaan.

Enkele voorbije activiteiten
Eetdag
Hartelijk dank aan allen die op één of andere manier hun steentje hebben bijgedragen.
Het was een fijne, gezellige, lekkere eetdag met een mooie opbrengst.

De gedichtendag
Ieder jaar opnieuw wordt er vanuit de Scholengemeenschap gestimuleerd om kinderen in
aanraking te brengen met poëzie.
De dag werd gestart met een gedicht: aan de schoolpoorten en op de speelplaats van de
onderbouw kon je genieten van een gedichtje. Dank aan de leerlingen van het derde leerjaar!

Stevoort Solidair
Het laatste weekend van januari staat in het
teken van ‘een steentje bijdragen’. Onze leerlingen waren dit jaar peter en meter van volgende organisaties: ‘smile for I-cell’ en ‘vzw
Asjette’.
De kinderen hebben 2 prachtige bundels met
tekeningen gemaakt. We hopen dat beide
organisaties er kracht uit kunnen putten.

Openklasdag
In de week van 12 februari werd er in het kleuteronderwijs een openklasdag gehouden. Ouders
waren welkom om eens een kijkje in de klas te
komen nemen. Ze hebben samen met hun kind en
andere kinderen fijn gespeeld.
Het was een supertijd!

Een gezamenlijk afsluitend moment
Papa Piet speelt het liedje ‘vrolijke vrienden’ op
gitaar … kleuters en kleuterjuffen zingen vrolijk
mee.
Wat een kippenvelmoment!

Week van pesten
Wij zijn voor de vriendschap !
Iedere klas in het lager onderwijs heeft een
zakdoek van juf Liesbet gekregen om de naam op
te noteren. Zo laten zij zien dat zij voor de
vrienschap zijn ! De slogan die erbij hoort: horen,
zien en … spreken ! We leren onze kinderen om
te praten. Praat erover, krop het niet op!
De kleutertjes hebben allen een vriendschapsmannetje geverfd, gekleurd. Het resultaat is nog
steeds te zien op de ramen van de klassen van juf
Hilde en juf Lutgarde.

Dikke truiendag
Op vrijdag 17 februari was het dikke truiendag. De verwarming een graadje lager zetten
om zo de opwarming van de aarde tegen te
gaan. Een dikke trui aandoen om het niet te
koud te hebben!
We hebben die dag ook de schoolpoot lekker
warm ingeduffeld. De kinderen mochten een
sjaal meenemen of een lange ketting haken.
Het was een warm resultaat!

Carnavalstoet
Een prachtig zonnig uurtje kregen we van de weergoden. Iedereen fantastisch verkleed, een mooi
versierde auto, goede muziekboxen, een fijn optreden, samen dansen, samen genieten van een
koffietje ten voordele van Broederlijk Delen,…
Kortom een geslaagde start van de krokusvakantie!
Meer foto's op www.basisschoolstevoort.be

Vastennamiddag
Na de krokusvakantie hebben we onze jaarlijkse vastennamiddag gehouden. Tijdens
deze activiteit maakten de kinderen van de
3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar
kennis met de jongen Abbas uit Burkina Faso.
In de vasten vragen we aan alle kinderen om
te sparen ten voordele van Broederlijk delen.

Zeeklassen
De vijfde en zesdeklassers zijn van woensdag
29 maart tot en met vrijdag 31 maart op
zeeklassen gegaan.
Ze hebben een geweldige tijd beleefd.
Het programma zat goed in elkaar, de weergoden waren ons ook hier zeer goedgezind,
de leerlingen waren beleefd, vriendelijk, oprecht, de leerkrachten zaten vol enthousiasme, …
in één woord: SUBLIEM.
In de laatste editie zullen jullie hier zeker nog
meer over lezen !
Enkele sfeerbeelden:

Boekenbeurs
De ouderraad organiseerde op dinsdag
14 maart een boekenbeurs. Alle klassen van het lager onderwijs zijn een
kijkje gaan nemen. Van elke klas heeft
het kind dat een bon had gewonnen
met de tekenwedstrijd een boek
mogen kiezen. Met de opbrengst
mocht elke leerkracht 2 boeken kiezen
ter uitbreiding van de klasbieb ! Dankjulliewel! Op die manier kunnen we
onze klasbieb up-to-date houden.

Familiedag
De ouderraad hield op 26 maart een
familiedag. Het was prachtig weer. Er
kwam dus wel wat volk langs om een
fiets– of wandeltochtje te maken.
Nadien kon je ook nog even in het
buitencafeetje iets drinken en
randanimatie was er voor de kinderen.
Ook geslaagd!

Nog meer foto’s vind je op


www.basisschoolstevoort.be



Krisklas6 (te vinden via basisscholstevoort.be)

Verhalen van enkele klassen

Thema : Muziek

Piano spelen op de
rug van een vriendje

Muzikale papa’s op bezoek
Zakdoek leggen

Dankjewel !!!

Hoofd, schouders, knie en
teen
…
en het puntje
van je neus

1Ka – juf. Kristien

KLAS 2 KA : ROLLEBOLLE :

de 4-jarige kleuters gingen op dinsdag

10 januari naar ROLLEBOLLE

Ook de 3-jarigen kregen de kans om achteraf, samen met de 4-jarigen, in
de klas de ganse week aan beweging te doen.

Het tweede trimester
in de tweede kleuterklas
We begonnen het tweede trimester met werken rond de winter. We ontdekten hoe we ijs
konden maken en het weer konden laten smelten. Jammer genoeg hebben we niet zo veel
in de sneeuw kunnen spelen maar we hebben in de klas mooie kunstwerkjes gemaakt met
sneeuw 
Daarna leerden we over ziek zijn. We mochten in de klas echt doktertje spelen maar ook een
zieke patiënt. We leerden over de ziekenwagen, medicijnen en de spullen van de dokter. We
mochten zelfs onze eigen medicijnen knippen of prikken. En we maakten onze eigen stethoscoop, wat een werk … maar de kleuters waren enorm fier op het resultaat.
Daarna hebben de kleuters zich samen met de juffen verdiept in het sprookje van goudlokje
en de 3 beren. We leerden het sprookje kennen, mochten het zelf naspelen mbhv een vertelspeeltafel. We maakten 3 beren: één grote, één middelgrote en één kleine babybeer. Om
de week af te sluiten maakten we lekkere berenpap. Dat was smullen!
Toen kwam carnaval er weer aan. We begonnen met het knutselen van onze kleren. We
mochten die week ook de mama’s en papa’s verwelkomen tijdens de openklasdag. We keken en zo naar uit. Wat is het leuk om aan mama en papa te laten zien wat we doen in de
klas en welk speelgoed er allemaal is. Zowel de ouders als de kleuters genoten er ten volle
van.
Verder leerden we over de pinguïns en maakten we onze pinguïnpakken. We mochten ook
onze eigen pinguïn maken uit klei. Onze juf heeft een grote bak gemaakt met confetti en
slingers. Wat was het leuk om hiermee te spelen  We mochten elke dag met iets geks naar
school komen: een gekke hoed, een gekke bril, gekke haren … We hebben ons hiermee geamuseerd. Dank je wel aan de mama’s en papa’s voor de leuke en originele creaties.
We hebben hard gewerkt aan onze carnavalskleren maar we waren enorm fier dat ze deze
konden laten zien tijdens de carnavalstoet. We hebben hiervan genoten en gelukkig was de
zon ook van de partij.
Nadat we genoten hebben van een geweldige vakantie, leerden we over mijn lichaam,
mijn zintuigen en de gevoelens. We mochten van alles ontdekken en beleven.
Tenslotte leerden we over Pasen. We knutselden onze eigen paaseieren en onze eigen paasboom. Verder vierden we elke dag wel een jarige.
Zoals je hoorde hebben we enorm veel gedaan! Het was weer een leuke tijd in de tweede
kleuterklas.

.

.

Wist-je-datjes van 2B
Wist je dat wij in onze klas 2B vier maanden een meisje uit de Bahama’s hadden?
Wist je dat ze toen ze eind oktober in onze klas kwam geen enkel woord Nederlands
sprak?
Wist je dat ze ondertussen heel veel Nederlands van ons geleerd heeft?
Wist je dat, toen ze vertrok, ze vlot Nederlands sprak?
Hier een foto van Amélie toen ze de laatste dag in ons klasje was.

Wist je dat wij tijdens de carnavalstoet clowntjes waren en onze maskertjes helemaal
zelf geknutseld hebben?

Wist je dat we zo beter herkenbaar zijn?

Wist jij dat wij rond ons thema van W.O. een bezoekje brachten aan het werkhuis
van de papa van Stef?
Wist je dat Stef zelf de uitleg gaf?

Wist je dat wij daar ook allemaal echt gewerkt hebben?
.

Het resultaat!

.

Soep koken in Mariaburcht
We gingen naar Mariaburcht en daar kwamen twee leerlingen van de middelbare
school om naar binnen te gaan. Daar stelden al de leerlingen zich voor. We gingen
aan een tafel zitten. We kregen allemaal
een kaartje waar een groente op stond en
er stond ook op bij welke leerling we
moesten zijn.
Toen kregen we allemaal en petje en gingen we naar een grote keuken en daar deden we onze keukenschort aan. En we begonnen aan de soep. Eerst deden we water in een kookpot. Daarna sneden we de
groente bijvoorbeeld ajuin, wortels, courgettes en selder. We lieten de groenten 10 min. koken en daarna gingen we er bouillon in
doen. Daarna gingen we naar de broodrooster en roosterden er een paar boterhammen in.
Over 5 min. begonnen we te eten. Toen iedereen klaar was, gingen we afwassen.
Na het afwassen gingen we een spel spelen. We kregen ieder een plaatje bijvoorbeeld
met een sport erop, of een groente of een pak melk. Toen moesten we het bij het juiste
vakje hangen.
Als we klaar waren, moesten we terug naar school. Het was een leuke dag en we hebben
ons geamuseerd !
Ferre V. en Lander uit 3B

Carnaval
Bij carnaval trok iedere klas gekke kleren aan.
Er waren clowns, piraten, heksen, wolven en nog zo veel meer !
Er waren veel mooie dingen, eigenlijk was alles mooi en cool.
Er was ook harde muziek, want dat hoort natuurlijk bij carnaval.
Het 3de waren dino’s.
De straten stonden vol met mama’s, papa’s, opa’s en opa’s.
Op het einde deden juffrouw Ann en juf Saartje een grappig toneel.
Het ging over matrozen.
Dit was ons verslagje, we hopen dat jullie het graag zullen lezen !
Fien en Hanne uit 3B

De kinderen van het 3de leerjaar kunnen al mooie verhaaltjes en gedichtjes schrijven. Hier lees je er
twee !

‘De levensboom’
Er was eens een boom, maar niet een gewone
boom, een magische boom.
Niemand wist dat die boom magisch was, alleen Mieke en Jan.
Ik ga je nu vertellen hoe Mieke en Jan dat
wisten.
Op een dag was het druk in de stad Mahini.
Iedereen moest snel zijn want de koning
kwam.
Mieke en Jan waren nicht en neef en waren
ook druk bezig.

.

Toet, toet ! Daar was de koning, hij ging op de stoel zitten die Mieke had gemaakt.
Even was het stil. Toen de koning begon te vertellen over een pit die iemand moest
planten.
Mieke en Jan wilden dat wel.
Toen de koning hun namen riep, waren ze zo blij.
Ze liepen de tuin in en plantten de pit, ze wachtten en wachtten, maanden lang. In
dit tijd was Jan erg ziek geworden en lag in het ziekenhuis.
Dus Mieke was alleen.
Ze plukte elke dag vruchten van de boom en op een dag was hij beter.
Dus noemde ze de boom de levensboom.
Valerie uit 3B

‘Mijn katjes’
Een kat dat is het liefste dier
Veel toffer en mooier dan een mier
Zelf heb ik er ook tweed
Daarmee ben ik heel tevree
Bolly en Bobo heten ze
En ze houden ook van me
Jammer dat ze niet kunnen tateren
Maar als het aan het waaien is
Sprinten ze als zotten achter de bladeren
Och, ’t zijn zo’n schatjes, zo’n lievekes,
En ‘t zijn mijn hartedievekes
Als ik een vleesje geef zijn ze er altijd onmiddellijk
bij
En ze kunnen ook niet schrijven op een lei zonder mij
Maar toch hou ik zo enorm van mijn lieve diertjes
Samen met “Pruts” erbij zijn het mijn pleziertjes

Tijl uit 3B

Carnavalstoet
Op vrijdag 24 februari 2017 was er carnavalstoet door Stevoort. De bovenbouw
mocht kiezen wat ze aan deden. De onderbouw moest zelf iets knutselen. Iedereen was leuk aangekleed. En er was veel mooie muziek. Het dansen op de speelplaats was heel tof. We hebben ook mogen spelen. De meesters en juffen waren
grappig aangekleed. We hebben genoten van deze prachtige dag. Vijf minuten
toen we thuis waren regende het dat het goot…

Vastenopener
Zoals ieder jaar hadden we een vastenopener. We deden ronden door de klassen, bijvoorbeeld keken we een filmpje en zongen we een lied. We beeldden ons in hoe we
een zaadje zijn. En we turnden op de speelplaats. De hoepels moesten fietsbanden
voorstellen. We droegen pittenzakjes op ons hoofd, rug, voet. Bij juf Sandra of meester Kristof keken we een filmpje over Rainata. Daarna stelden ze vragen of we goed
hadden opgelet. Het zingen was bij juf Diane of juf Liesl. Meester Joeri en juf Nadine
gaven ons turnen. Bij juf Saartje of juf Hilde deden we inleefoefeningen.
Dit was de uitleg van de vastenopener. Wij hopen dat jullie het leuk vonden.
Geschreven door Ilyana Vandebosch en Mon Liefsoens.

... Sammy Pet...
Dinsdag 28 maart 2017 komen we samen om de Sammy Pet dans te doen met alle klassen. Elke klas doet de dans in de turnzaal met juf Nadine. De Sammy Pet is eigenlijk
een dans die zorgt dat de kinderen meer sporten of bewegen. Dit is het refreintje van
de dans: Beweeg je armen en je benen van je neus tot aan je tenen. Sport je één twee
drie gezond, dans in het rond. Beweeg je armen en je benen van je neus tot aan je tenen. Blijf niet zitten doe maar mee, je bent oké. De Sammy Pet is tof en bewegen is
gezond.
Dat was het dan van de Sammy Pet. Dit verslagje is van Margot en Anouk uit klas 4A.

Techniek
Soms is de WO les saai... Maar dit keer had juf Sandra (die trouwens een
keertje handenstand deed in de klas, oeps, dit mochten we niet vertellen...)
een geweldig idee: we gingen autootjes in elkaar steken! De klas werd in
groepjes verdeeld en we kregen een doos en 3 papieren. Na het in elkaar steken van de auto, mochten we elkaars auto bewonderen. Nadien trok de juf
een foto van onze auto. Jammer genoeg moesten we het direct terug uit elkaar
halen. Dat was het einde van een onze leuke namiddag.
Door Noor, Laurens en Mathis van 4A.

Ken je dit mopje al? Er lopen twee zandkorrels door de woestijn. De ene zegt tegen de andere: “Ik denk dat we omsingeld worden!” Ha ha ha!

En nu gaan wij bewegen want bewegen is gezond!!!

SPREEKBEURTEN
In het 4de leerjaar mochten de kinderen een spreekbeurt houden over een dier in een
groepje. Dat vonden ze leuker dan alleen. Ze kregen ongeveer 1 maand de tijd om
hun spreekbeurt voor te bereiden in de klas. En dan was het zover: ze moesten hun
spreekbeurt houden voor de klas en ze deden het allemaal goed. Sommigen hadden
wel een beetje zenuwen maar ze konden ze goed onder controle houden. Iedereen is
geslaagd! Sommigen hadden een filmpje laten zien over hun dier. In ieder geval leerden we heel veel bij.

Dit was het verslag van de spreekbeurten geschreven door Milan Wouters, Iliana
Houbrechts en Sharon Steukers.

SPORTKLASSEN
De week van maandag 13 februari 2017 tot en met vrijdag 17 februari 2017
ging het vierde leerjaar op sportklassen. Met de bus reden we naar de
sporthal in Runkst. In de voormiddag hadden we mini-tennis met Gerry gedaan. Dat kunnen we nu een pak beter. In de namiddag hadden we gevechtssporten, nu kunnen we onszelf verdedigen. De rest van de dag hadden we les over sport. Dinsdag deden we les en hockey met Philippe. Toen
hadden we middagpauze: we mochten kiezen of we in de cafetaria spelletjes
speelden of in de sporthal gingen sporten. Namiddag speelden we badminton. We hadden ook nog les. De volgende sporten kwamen deze week ook
nog aan bod: freerunning, honkbal, circustechnieken en tchoukbal.

Vrijdagnamiddag hadden met ons allemaal samen estafetten-run en laddercompetitie. Dat was het hoogtepunt van de week! We konden elkaar
uitdagen. Na deze hele week was iedereen erg uitgeput.
Dit verslagje is geschreven door Mica, Jonas, Mon, Noor en Jayden.

Op “de dag tegen pesten”, die wij veel liever “de dag voor de vriendschap” noemen, hebben we met de hele klas gedichten geschreven. We werden in groepjes
verdeeld en toen hebben we allemaal gedichten tegen pesten geschreven. Hier
is een voorbeeld:

Pesten is niet fijn!
In mijn dromen
zou ik willen dat pesten nooit meer voor zou komen.
Iedereen schoppen en iedereen slaan
ik zou willen dat het nooit wordt gedaan…
Stop met pesten nu, nu, nu!
Nu, ik zeg het u!

Dit is een verslagje geschreven door Dries en Mateo uit 4A

.

Geniet van het
derde trimester !

