Schoolbelangske
APRIL 2018
Beste lezer,
De eerste zondag na de eerste volle maan in de lente: PASEN !
Pasen valt dit jaar op zondag 1 april en het is het feest bij uitstek van
nieuw leven!
Ik denk dan aan het verhaal over Noach. Onder een schitterende
regenboog die aan de hemel stond, ging hij met zijn familie en alle
dierenkoppels de nieuwe wereld binnen.
Dat verhaal van Noach, de ark en de regenboog, leert ons dat het er
soms op lijkt dat onze wereld in elkaar stort.
Maar … we moeten blijven volhouden en geloven dat er een dag zal
aanbreken waarop we opnieuw durven en kunnen beginnen.

Kalender
Maandag 30.04.’18
Lokale verlofdag

Donderdag 10.05.’18
Eerste Communie
Zondag 13.05.’18
moederdag
Zondag 20.05.’18
Schoolfeest
Vrijdag 25.05.’18
Schoolreis 1e—6e lj

Zondag 17.06.’18
Vaderdag

De regenboog aan de hemel is een teken van hoop, een teken van
verbondenheid tussen hemel en aarde …
Maar net zoals Noach moeten we er zelf ook iets voor doen! We
moeten anderen bij de hand nemen en hen helpen waar het kan.
Iedereen kan zijn steentje hierin bijdragen!
Een nieuw begin is het alvast voor de 9 kleine kapoenen die na
Paasvakantie zullen instappen. We heten hen heel erg welkom!

Geniet allemaal van de twee weekjes vakantie!
Juf Saartje
directeur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

Enkele nieuwsjes

Extra lestijden in kleuteronderwijs
Van Pasen tot einde juni kunnen we 8
extra lestijden in het kleuteronderwijs
inrichten. Juf Evelyn De Clercq is hiervoor
aangesteld. Zij zal ondersteuning op kind
– en leerkrachtenniveau aanbieden.

Aankoop TV-schermen
In het derde leerjaar en in de godsdienstklas werden 3 grote TV-schermen
geplaatst. De juffen kunnen de grote
wereld nu met een muisklik in het
klasleven binnenbrengen.

Leerlingenraad
Dit trimester zijn we met de leerlingenraad samengekomen om hun
droomvoorstellen verder te bespreken.
Enkele voorbeelden:

Nieuwe drankfonteintjes

Een kleurrijkere school

Gang opfrissen met kunstwerkjes

Groter afdak (oei, moeilijk!)

Zetel in de klas

Meer groen

...
Volgend trimester komen we nog een
keertje samen om een activiteit uit te
werken.

Dank aan de ouderraad
voor de aankoop van nieuwe
drankfonteintjes !

Verbouwing wc’s onderbouw
De onderwijsinspectie heeft ons het bericht
gegeven dat het verbeterplan is goedgekeurd. Zij zullen in december 2020 een
doorlichting komen doen, zowel voor de
bouw van de wc’s als voor het pedagogische
gedeelte. Op de planning staat dat er
gebouwd zal worden in de grote vakantie
van 2019.

Afbraak Den Opper - Bouw nieuwe opvang
‘t Noppertje’
Met enige vertraging zal men ergens in het
derde trimester aanvangen met de afbraak
van de parochiezaal ‘Den Opper’ en de
opbouw van de nieuwe opvang
‘t Noppertje’. Zolang als mogelijk mogen wij
van de parochie gebruik maken van de zaal.
Dank aan Steborg hiervoor!

Enkele voorbije activiteiten
Eetdag: ouderraad
Een nieuw concept: winterontbijt. Het was een heel gezellige zondagvoormiddag met een
rijkelijk buffet aan broodjes, beleg en drankjes. Dank aan de ouderraad en andere vrijwillige
helpers die ervoor zorgden dat ieder een fijn ontbijtje kon nuttigen.
De gedichtenweek
De week werd geopend 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!

Een week later werd er een afsluitmoment in Den Opper op het ‘nostalgische’ podium georganiseerd. Kinderen kregen de kans om een zelfgekozen gedicht te komen voordragen. Het was
een fijn moment waar kinderen zich hebben kunnen laten zien. Met fierheid, zelfzekerheid,
nervositeit en creativiteit hebben deze podiumartiesten zich ingezet. Met enthousiasme,
respect voor ‘fouten maken mag’, luisterbereidheid en plezier hebben de toeschouwers dit
optreden beluisterd. Een fijne ervaring voor heel de lagere school!

Culturele voorstelling onderbouw
Het 1ste tot en met het 3e leerjaar heft in
januari kunnen genieten van de muzikale
voorstelling ‘Lotta en de pestvogel’.
Het was een prachtige voorstelling over
vriendschap en pesten. Alle kinderen
waren laaiend enthousiast.
Dankjewel ouderraad !
Zij sponsorden deze activiteit voor alle kinderen !

Limburg wuift
Alle kinderen
hebben een week
lang elke dag
kunnen genieten
van een heerlijk
fris appeltje. We
deden mee met
de actie ‘Limburg
wuift’van het
Belang van
Limburg.

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!

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: ‘scoutsgroep ‘Akabe’ van
Hasselt en ‘Samana’ van Stevoort.
De kinderen hebben 2 prachtige bundels met
tekeningen gemaakt. We hopen dat beide
organisaties voelden hoe we achter hen staan.

Stevoort Solidair
Dag iedereen,
Op een vrijdagnamiddag werden we verwacht in de computerklas. Eerst legden ze ons nog eens
uit wat Stevoort Solidair is. Daarna vertelden ze dat we voor AKABE geld gingen inzamelen. Twee
meisjes vertelden ons dat AKABE betekent Anders Kan Best. Het is een scoutsgroep voor kinderen
zonder en met beperking. Met het geld willen zij voor de jongste tak een huisjestent kopen. Een
tak is een groep zoals bij ons op KSA ze dat een ban noemen. We hebben ook allemaal een
tekening gemaakt, daar maken ze dan een boekje van. Dat krijgt AKABE als aandenken. We hopen
dat AKABE het boekje mooi vindt, want we hebben ons best gedaan. Wij hopen ook dat er genoeg
gespaard is voor de huisjestent. De mensen van Stevoort Solidair deden een kienavond, quiz en
carwash. Tijdens de kienavond won toevallig iemand van onze klas de hoofdprijs bij de kinderen.
Dat waren tickets voor de Ketnet musical Team up. De hoofdprijs was een luchtballonvlucht.
Iedereen mocht meedoen. De volgende dag was er een carwash op het plein van Steborg. Vanaf
dertien jaar mag je helpen met auto’s wassen. Terwijl je auto gewassen wordt kan je binnen iets
gaan drinken. 's Avonds was er een quiz. De prijs was een trofee, die mag je een jaar houden en
dan moet je hem terug inleveren. Dit was ons verslagje over Stevoort Solidair. Hopelijk vonden
jullie het mooi. Het zou leuk zijn als jullie er volgend jaar bij zijn.

Van Tess en Niels uit 4B
PS: 1ste, 2de en 3de leerjaar spaarden voor Samana Ziekenzorg.
Boekenbeurs
De ouderraad organiseerde op dinsdag 13 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.

Carnavalstoet
Een zeer koude dag maar iedereen fantastisch verkleed, een mooi versierde grasmaaier, sfeervolle
muziek, 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

Broederlijk Delen: 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 Allan uit Oeganda.
In de vasten vragen we aan alle kinderen om
te sparen ten voordele van Broederlijk delen.

Broederlijk Delen
Dit jaar steunen wij het land Oeganda.
Wie nog niet weet wat Broederlijk Delen is, we zullen het
even uitleggen: Broederlijk Delen is een organisatie waarbij
we arme landen steunen. In Oeganda woont de familie van
Allan. Zijn grote droom is om later buschauffeur te worden.
Dankzij de moeder van Allan, Grace, kon hij naar school
gaan samen met zijn broers. Broederlijk Delen helpt Grace
met haar maniokbedrijf zodat ze geld kan verdienen. Allans
lievelingsvak op school is wiskunde. Omdat Allan later graag
buschauffeur wil worden doet hij goed zijn best op school.
Een aantal kinderen van onze klas hebben al wafels gebakken en dingen genaaid. Door die te verkopen zamelen ze
geld in Broedelijk Delen.
VAN SEPPE EN SIEBE 4B

Verhalen van enkele klassen
EEN KIJKJE IN HET CO-TEACHINGSKLASJE
VAN JUF ELS EN JUF SANDRA.
Thema carnaval bij de allerjongste van onze school

In de klas mochten wij ons verkleden.
Wij werden Bumba, een koe, een minnie mouse
en een klein heksje.

Samen met muziekinstrumenten musiceren.
Wat een hoop lawaai en lol dat wij hadden !!

Onze klaspop Jules wordt een clowntje.
Wel goed kijken naar de kleur van de neus,hé !

En als hoogtepunt: onze jaarlijkse
carnavalstoet!
Wij werden allemaal Nellie en Cezar 

De kleutertjes van 1KA

Tim en Tom
De oerknal
Tim en Tom komen het schoolplein binnen gereden. Ze komen altijd samen. Ze zetten hun fietsen weg in de fietsenstalling en gaan naar het voetbalveld. ”Het is zesde tegen de pot!”, roept Johan.
“We zijn aan het verliezen!”, roept iemand anders. Als Tim en Tom dit horen willen ze daar verandering in brengen,
want als het zesde wint doen ze heel vervelend. Tim en Tom zijn goed op elkaar ingespeeld. Oke, daar gaan ze! “
Mooie actie !”, roept Tom. Tim past. Jaaaaa!! Daar gaat Tom.
Hij trapt . Gooooal!!!!!Iedereen juicht. Tom is zo blij. Zijn leren jasje wappert keihard in de wind.
Triiiiiing!!! De bel gaat. Iedereen gaat de rij in. De meisjes staan lekker te kletsen. Sommigen eten nog snel hun
koekje op. De jongens praten uitbundig over de match. Kling , kling, kling, luidt de handbel.
Iedereen is stil. De klassen gaan een voor een naar binnen. Tim en Tom zitten in dezelfde klas. Ze zitten ook nog
eens langs elkaar. Het is wiskundeles. “Psssst Tom”, fluistert Tim. “Ja, wat is er Tim?”, vraagt Tom. “Heb jij zin de
training vandaag?”, vraagt Tim. “Ja, want vandaag mag ik wat langer nablijven”, zegt Tom. “Echt??? Eindelijk !!”,
zegt Tim. De juf maakt een einde aan hun gesprekje.”Jongens, zijn jullie lekker aan ‘ t kletsen? Waar gaat het over?
Vertel maar want ik wil het graag weten en ik denk de klas ook. Ja ,ja iedereen wil het graag weten dus vertel
maar. Komaan!” “We ..... we.........we.......”, aarzelt Tim. Tom grijpt in. “We waren aan ’t praten over de voetbaltraining van vandaag.” Iedereen begint te lachen. De juf grinnikt een beetje. “Oke , maar let nu maar op”, zegt ze. ”We
gaan verder met de les!”

Triiing! De laatste speeltijd begint. De jongens zijn natuurlijk als eersten buiten. Ze doen hun jassen aan en gaan de
open lucht in. Vrienden van Tim en Tom praten wat over wat de twee maten hebben uitgestoken. Ze lopen naar
het voetbalveld en doen de match verder. Ze winnen uiteindelijk de match. Het zesde kan helemaal niet tegen zijn
verlies. Ze dagen nu het zesde wat uit door met hen te spotten. Net voor ze echt kwaad werden ging gelukkig weer
de bel. Ze moesten weer allemaal de klas in. De klas was aan het knutselen. Eén van Sara ’s lievelingsvakken. Tom
heeft een oogje op Sara. Spottend zegt Tim:” Oei, oei, hier wordt iemand rood!” De klas begint te lachen en Sara
begint samen met Tom te blozen.

Triing! De school is uit. Tim moet nog naar de opvang. Tom gaat met de rij mee. Het is 16:31 uur. Daar komt Tims
moeder al aan. “Snel”, zegt Tim, “ de training begint bijna.” Haar tas valt bijna. Eindelijk zijn ze thuis. Ineens belt
Tom . “Ben je bijna klaar?” “Nee, ik moet me nog klaarmaken!” ,zegt Tim. Snel trekt hij alles aan. Nu alleen zijn
schoenen nog. Nog vlug zijn fiets pakken en klaar is Kees. Hij zet zijn tas vanachter op de fiets. Hij scheurt door de
bochten op weg naar Tom. “Eindelijk “,zegt Tom als hij aankomt,” we moeten snel vertrekken want we zijn al 5 min
te laat.” Ze vliegen haast door de bochten. Te laat!! “Jullie komen toch nog?” , zegt de trainer. “Oke, pak maar een
bal. We beginnen meteen aan ons matchke!” De trainer kan twee ploegen maken want ze waren net met 12.
“Jammer”,zegt Tom,” we zitten niet samen in de ploeg.” De minuten vliegen voorbij. De trainer fluit. Iedereen wandelt samen naar de kleedkamers. “Zeg Tom ,doe je wat voort? Dan drinken we nog een cola en vertrekken we samen.” “Dat is goed!”, antwoordt Tom. Tim en Tom komen als eersten buiten. Ze bestellen vlug een cola. Ze springen op hun fiets en rijden weg. “Ben jij moe Tom?”,vraagt Tim. “Dat valt eigenlijk best wel mee. Ik heb zelfs een
beetje zin in avontuur!”,antwoordt Tom.Op dat ogenblik wappert de grijze pet die Tim op heeft van zijn hoofd. Ze
stoppen onmiddellijk. De pet is het steegje ingewapperd. Op het ogenblik dat hij zijn pet wil oprapen hoort hij een
geluid. Hij grijpt zijn pet,zet ze op zijn hoofd en loopt door het donkere steegje. Het rare geluid komt van de muur
wat verderop.Buiten wat grafitti is er echter niks te bespeuren.Hij houdt zijn oor tegen de muur en pffffttttuuuiiww!!!! Tim is plots verdwenen. Tom gaat ook op het geluid af. Ook hij wordt in de muur gezogen. Enkel de fietsen
blijven nog over. Na tien minuten vrije val belanden ze op een grote bloem. Tim en Tom staan op en zijn even heel
bang. Dan krijgt Tom de slappe lach:

.

“Tim het is gewoon een droom!” “ Ik denk het niet Tim, kijk maar eens om je heen! We zi.. zij... zijn in de tijd van
de dino’s terecht gekomen. “Ja, ik denk het ook. Hoe overleven we het hier?”, vraagt Tim. “Ik denk dat ik wel een
idee heb. Luister maar: we beginnen met een kamp te bouwen, dan gaan we voedsel zoeken.” Tom heeft gelukkig nog een kleine rugzak bij.Daar zitten wel wat handige spullen in. Hij heeft een zakmes bij. Daarmee kunnen ze
wat dingen doorsnijden. Tom kan trouwens heel goed kampen bouwen. Dat leerde hij op de scouts. “Zeg Tom,
Maak jij het kamp en zoek je ook wat hout voor het kampvuur? Dan zal ik op zoek gaan naar eten voor vanavond.
Het is haast al donker. We moeten ons wel wat haasten.” Na ongeveer drie uur waren ze klaar. Tom had een
mooi kamp gebouwd en daar kwam Tim al met het eten. Hij had vlees bij en heel veel bessen. Hij wist heel goed
welke eetbaar waren. Ze gingen lekker eten en vielen bij het kampvuur in slaap. Dagen gingen voorbij. Ze verveelden zich. Tom voelde zich een beetje vies en besloot op zoek te gaan naar water.

“Tim, Tim , word wakker!! Ik ga een waterval zoeken . Ik denk dat ik er wel een weet. Toen ik hout zocht heb ik
zoiets gehoord.” Tim besloot om mee te gaan. Voor ze vertrokken maakten ze nog wat wapens van hout ,stenen
en dun touw. Op hun weg heeft Tim de hele tijd een kuil gegraven zodat ze de weg terug konden vinden.Onderweg kwamen ze allemaal uitgestorven dieren tegen. Tim begon opeens te huilen. “Ik mis mijn ouders”,zegt hij. Tom troost hem:” Ik begrijp je wel, we zullen wel ooit terug geraken. Geloof me maar.”Na een half
uur kwamen ze bij een waterval. Ze vulden al hun flessen die ze meehadden. Dat was behoorlijk zwaar. Ze legden
deze op een soort van zelfgemaakte slee. Toen ze terug aankwamen bij hun kamp , maakten ze een soort stromende kraan en douche. Tom had nog zeep in zijn rugzak gestopt.Hij had een te kleine sportzak ,vandaar. Ze
douchte één voor één. Tom ging jagen terwijl Tim het kamp wat op orde bracht. Toen Tom met een heel groot
stuk vlees kwam aanzetten , was het bijna donker. Ze roosterden het vlees en aten het op. Terwijl Tom sliep
maakte Tim een soort van slaapzak. De volgende ochtend was Tom als eerste wakker. Hij maakte thee voor hun
tweetjes met wat planten en water boven het kampvuur. Als Tim uiteindelijk ook ontwaakt is hij blij verrast. “Heb
je thee gemaakt? Wat lekker.” “Ja “,zegt Tom , “en ik had nog een goed idee. Ik heb mijn bal mee. Als we nu eens
een voetbalveld maakten? “ Dat vond Tim een goed plan. Terwijl Tom de goalen maakte ,was Tim bezig om het
veld in orde te brengen. Na een dagje of twee werken was het eindelijk klaar. Ze begonnen met penaltycup, daarna pannaspel en tenslotte een echte match. Ondanks het feit dat ze zich best amuseerden misten ze hun ouders
heel erg. Maar plots kwam er een aardbeving. Al hun werk stortte in. Ze waren heel erg bang. Er kwam een grote
stofwolk. Ze wilden weg. Zich ergens verstoppen....maar het is te laat. Ze vallen flauw!!!

Na een tijdje wordt Tim wakker.Hij hoort mensen, maar krijgt zijn ogen niet open. Hij doet erg zijn best en uiteindelijk lukt het hem.Hij ziet allemaal apparatuur maar ook ..... mama en papa. “Waar ben ik?” Papa antwoordt :”
Lieverd, je bent eindelijk bijgekomen. Hoe gaat het met je?” “Goed , maar waar ben ik?Waarom zit ik in het
gips?” “Dokter!!!”, roept papa luid door de gang, “hij is wakker!”De dokter komt binnen en vraagt hoe het met
hem gaat. “Goed, maar wat is er gebeurd?”vraagt Tim zich af. “ Je bent langs de weg gevallen. Een man en een
vrouw die met hun hondje wandelden hebben jullie gevonden. Jullie zijn helaas verlamd aan de benen.” “Hoe?
Wij? Is Tom dan ook hier? “ “Ja maar hij ligt in coma. Je ziet hem over acht weekjes terug op school”,vertelt papa .Acht weken!!! Zo lang???

Na acht weken rolt Tim met zijn rolstoel de speelplaats op. Wie ziet hij daar? Tom!!!Hij zit daar heel alleen. Ze
waren dus helemaal niet in de oertijd. Ze waren gewoon gevallen. “Maar ... maar jij zit niet in een rolstoel?” , aarzelt Tim. Tom schudt zijn hoofd. Al bij al was het een topavontuur he? Ze legden hun hele avontuur uit in de klas,
Tim vanuit zijn rolstoel en Tom vol met littekens. Ze genoten van de aandacht en hun leven ging vanaf toen gewoon door,hetzij een beetje anders.

Geschreven door Laurens De Meutter (5A)

Hé juf Hilde, we hebben
Jayden netjes met de
clickxblokken ingepakt !

ROLLEBOLLE is super
leuk! Zie ons eens bewegen !

Wat een gekke telefoon ! Zo ziet de gsm
van mijn papa er niet
uit !

Ik ben best wel stoer
met mijn gekke bril !

Wat een gekke spiegeltjes. We zien er
zo anders uit!

Thema zintuigen

Wij zijn de 4 blauwe
prinsesjes van de
carnavalstoet !

De lente is begonnen!

Onze juf laat ons een bloemstukje maken. We mogen dat
helemaal doen zoals we dat zelf
willen!

Op vrijdagnamiddag 16 maart mocht het 2de leerjaar naar Mariaburcht
voor enkele workshops begeleid door vijfdejaars…
Knutselen met fruit:

Een eigen dansje maken in stapjes:

Een parcours met hoepels:

. Dramatisch spel met verkleedkleren:

Kunst met scheerschuim:

Pictionary:

De leerlingen van het vierde leerjaar
schreven prachtige elfjes.

wenen
de tranen
weer eentje minder
wat verdriet zonder hem
gestorven

liefde
heel mooi
voor alle mensen
kleur van de juf
rood
Olivier, 4B

geel

Yinthe, 4B

heel warm
aan het strand
soms met een drankje
zon
Niels, 4B

mooi
voor jou
wil jij hem
wat ruikt hij lekker
roos

Fons, 4B

.

Sportklassen 4de leerjaar
van 15 tot 19 januari 2018

Enkele leerlingen van 4b schreven het volgende:
Maandag
Tijdens de week van sportklassen werden onze lessen afgewisseld met sporten. Al
onze lessen van taal, wiskunde en w.o. hadden met sporten te maken.
We startten met een les begrijpend lezen over een jongen die toch wel belangrijk
was in de voetbalploeg. Daarna maakten we tijdens w.o. kennis met de oude Olympische Spelen. Hierna was het tijd om te sporten. We hadden mini- tennis en begonnen met de basis. Het was de kunst om het balletje op het tennisracket te
houden zonder te laten vallen. Het was super fijn. Tijdens de middagspeeltijd
mochten we vrij met ballen spelen in de sporthal. Bij taal mochten we een verhaaltje verzinnen over twee krokodillen. Tenslotte hadden we gevechtssporten. We
leerden de zwakke plekken van iemand anders zoeken. We moesten ook met de
ruggen tegen elkaar gaan zitten en elkaar zo ver mogelijk duwen. Dat was de eerste leuke dag van onze sportklassen.
Siebe + Niels

Dinsdag
We kwamen
op school
aan, maar
niet voor
lang, want
bij de bel
stapten we
meteen op
de bus.
Eens dat we
aangekomen
waren in de
sporthal van
Runkst begonnen we met hockey. Het was het ene team tegen het andere. Na de hockey was
het tijd voor wiskunde: metend rekenen over het berekenen van de tijdsduur van
sporten. Na de wiskunde deden we taalspelletjes. We moesten woorden vormen
met verschillende lettergrepen. Tijd om stevig te eten want na de middag gingen
we rugby spelen. De meesten dachten dat ze bij rugby veel bescherming hadden,
maar ze hadden alleen een mondstuk.
Wannes

Woensdag
Sportklassen was tof.
Woensdag hadden we toneeltjes over de oude
Olympische Spelen van dag
1 tot dag 5. Op dag 1 legden alle atleten en scheidsrechters de eed af. Dag 2
deden ze wagenrennen en
vijfkamp. Op dag 3 werden
100 ossen geofferd . En op
dag vier deden ze worstelen, boksen en pankration.
Als laatste, bij dag 5, was
de prijsuitreiking. Willen
jullie weten wat pankration
is? Pankration is een hele ruwe sport. Ze mochten alles met hun tegenstanders
doen behalve bijten en met de vingers in hun ogen steken. Wisten jullie ook dat
als vrouwen 1 stap binnenzetten op de Spelen ze van een rots werden afgeduwd.
Ook als ze kwamen kijken.
Emma

Donderdag
Eerst was het American Football. De meester die
deze les gaf, sprak Engels. Dus dat was moeilijk,
maar er was nog een juf die het naar het Nederlands
vertaalde. We moesten eerst leren gooien, dat ging
al goed. De beste gooiers moesten eerst van naar de
beste vangers gooien en telkens verder tot dat er
iemand was gewonnen. Toen was het voor echt: de
match. Dat was leuk om punten te maken door naar
elkaar te gooien. Bij de les wiskunde maakten we
vraagstukken over Diamond Games. Het was een
beetje moeilijk. Namiddag was het circustechnieken.
We mochten zelf van ballonnen iets maken en ook
fietsjes met vier wielen waarbij je iets moest vastpakken en ondertussen fietsen. Je kon ook per twee
maar dat ging moeilijk. Na les w.o. over de Olympische Spelen moesten we spijtig
weer met de bus naar school.
Emile

.

Vrijdag
Sportklassen was heel leuk. Maar er komt natuurlijk ook een einde aan.
Vrijdag was de laatste dag. Helaas, want ik wou dat het nog langer was.
Eerst hadden we een les cijferen in het klaslokaal van de sporthal. Na de
speeltijd mochten we gaan sporten. Het was kanjam. Ik kende de sport
nog niet. Jullie wel? Dat is een sport waarbij je met een frisbee in een ton
moet gooien. In die ton zit een gleuf, Er is ook een andere puntentelling.
Als je de frisbee in de gleuf kan gooien krijg je de meeste punten. Na het
sporten was het al middag. Onze middagspeeltijd ging door in de sporthal.
Namiddag sportten we met de twee klassen samen. Eerst hadden we estafette en daarna laddercompetitie. Dan mag je iemand uitdagen en als je
wint mag je hoger en als je verliest lager. Daarna mochten we op de air
track, een soort lang luchtkussen. Daar kun je bijvoorbeeld salto op doen.
En toen was het tijd om naar huis te gaan. Dat was onze laatste dag sportklassen. Het was een heel leuke week!
Tess

Meer foto's vinden jullie op de website van de school.

Sint-Martinusschool
Op 1 maart heeft het 6 leerjaar de SintMartinusschool in Herk-de-Stad bezocht.
We kregen van de leerkrachten een rondleiding van
het gebouw van de 1 graad en ze legden alles zeer
goed uit.
de

ste

We mochten ook een aantal lessen volgen zoals: Latijn, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en voeding. We begonnen met de geschiedenisles. Daar hebben we de grote geschiedenisquiz gedaan over de eerste mensen en het
oude Egypte. Hierna hebben we tijdens de les
voeding een heerlijk fruitsaté gemaakt en kregen daarbij een een lekker drankje. Bij techniek
hebben we een leuk puzzeltje gemaakt met behulp van een kolomboormachine. Als laatste
hebben we een paar woorden in het Latijn geleerd zoals: amicus, caput, novus, duo…
Aardrijkskunde hebben wij niet gehad, maar de
andere klas wel en zij vonden het super leuk!
De leerkrachten waren zeer sympathiek en behulpzaam.

Door Noé en Tine uit 6A

De QR-code
Het tijdschrift Klasse deed een oproep aan alle leraren.
Op 2 maart 2018 organiseerden ze een ‘Mag-dag’. Wij,
de leerlingen van het zesde leerjaar, mochten onze
smartphone of tablet mee naar school nemen. In de bovenbouw hingen overal QR-codes met wiskundige oefeningen. Je moest per twee op zoek naar de QRcodes. Als je een QR-code scande kreeg je een opdracht
zoals bijvoorbeeld: bereken de oppervlakte van het
trefbalveld, de omtrek van het volleybalveld.... Dit
moesten we doen met het materiaal dat bij de opdracht lag.
De bewerkingen moesten we op ons antwoordblad
noteren. De meester en de juf liepen rond en keken
of alles goed verliep. We kregen voor alle opdrachten
2 lesuren de tijd. Toen de tijd om was, moesten we
allemaal terug naar onze eigen klas. Daar vroeg de juf
of meester hoeveel oefeningen we hadden kunnen
doen en moesten onze oplossingen afgeven.
Hier zijn nog een paar leuke foto’s van de QRcodes:
Verslagje van Seppe Vanlaer, Lore Wintmolders en Flore Schreurs uit 6A

.
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Een fijn derde trimester !

