NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
Rare tijden…
Op het laatste overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie dit schooljaar verlengd wordt. Dit betekent
dat de vakantie start op maandag 2 november en eindigt op zondag 15 november. Op maandag 16 november
verwelkomen wij al onze leerlingen weer op school. Al onze uitstappen voor de maanden november en
december zijn geannuleerd. De meerdaagse uitstap (GWP) van de leerlingen van de lagere afdeling kan dit
schooljaar niet doorgaan. Wij doen er alles aan om de GWP te verplaatsen naar volgend schooljaar. Wij
houden jullie verder op de hoogte. Moesten er tijdens de vakantie nog beslissingen van de Veiligheidsraad
wijzingen dan breng ik jullie op de hoogte via Smartschool. Ik besef ten volle dat het ook voor u als ouder geen
evidente tijden zijn. Ik dank jullie voor al jullie begrip, inzet en flexibiliteit. Indien nodig blijf ik ook tijdens de
herfstvakantie voor u bereikbaar via Smartschool of op het nummer 0497 27 01 64. Samen maken wij het
waar.
Veel liefs juf Caroline

Bereikbaarheid CLB tijdens de herfstvakantie
De hoofdzetel en de vestigingen in Lier en Mol zijn geopend van 3 november tot en met 6 november 2020.
contactgegevens:
Hoofdzetel Turnhout
Vestiging Lier
Vestiging Mol
Waterheidestraat 19
Predikherenlaan 18
Smallestraat 11
2300 Turnhout
2500 Lier
2400 Mol
Tel: 014/ 41 33 30
Tel: 03/ 480 68 10
Tel: 014/31 18 19
Tel: 03/480 17 81
Mail: info@goclbfluxus.be
Website: www.goclbfluxus.be

Medische onderzoeken
Het medisch onderzoek van het eerste leerjaar wordt verplaatst naar een andere datum.
Het medisch onderzoek van het zesde leerjaar dat gepland stond op maandag 1 maart 2021 gaat dit schooljaar
niet door.
De vaccinaties van het vijfde en het eerste leerjaar gaan door op dinsdag 19 januari 2021.
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Een heer in het verkeer!
Kom jij elke dag met je fluohesje naar school en draag je een fietshelm als je met de fiets rijdt? Goed bezig!!
Op maandag 16 november geven we weer het startschot van de actie "Helm op fluo top"!Met dit project wil
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen om leerlingen aan te moedigen om fluokledij en een
fietshelm te dragen. De actie loop tot aan de krokusvakantie! Elke leerling krijgt een stickerkaart met 60
stickervakjes. Wie zijn fluohesje draagt krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een
stickertje op. Met een volle stickerkaart sparen de kinderen voor gratis toegang tot Zoo Serpentarium in
Blanckenberge en Zoo Antwerpen of Zoo Planckendael (naar keuze)
Laat je zien in het verkeer! Wij rekenen op jullie!

Infoavond schoolrijpheid
De infoavond voor de ouders van de kleuters die gepland stond op 26 november kan omwille van de
veiligheidsmaatregelen niet doorgaan op school.
Wij bezorgen de informatieboekjes in november al via Smartschool.
Moest er op een later tijdstip toch een infomoment op school kunnen doorgaan dan laten wij het weten.

Voorlezen het leukste kwartiertje van de dag
Omdat voorlezen de taalontwikkeling stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden opent, omdat voorlezen
voor iedereen en van iedereen is...
Omdat leuk is wordt er in de week van 18 tot 22 november het laatste halfuurtje van de dag voorgelezen in
alle klasjes van de school. Omdat het voorlezen van ouders en grootouders in de verschillende klassen niet
kan doorgaan, willen wij vragen of u thuis tijdens de voorleesweek een verhaal wil voorlezen en ons een
filmpje zou kunnen doorsturen. Wij tonen de vertelmomentjes dan digitaal in onze klasjes.
Oma's en opa's in de bloemetjes
De uitnodiging voor het feest lag klaar. Op 24 november stond jullie ‘verwendagje’ gepland. Helaas…
Het feest noch de wandeling kunnen doorgaan. Toch zijn we jullie zeker niet vergeten! Onze kapoenen
hebben nog wat in petto! Wordt vervolgd…

Dat verdient een bloemetje
Onze verkoop van fruitmanden was een succes! Dankjewel aan alle kopers! Het appeltje voor de dorst zal
goed besteed worden. You ‘ re the Berry Best!

Schoolfoto's
Wenst u de schoolfoto's aan te kopen dan geeft u op maandag 16 november (liefst) gepast geld mee naar
school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de leerkracht bezorgd. Leerlingen van het 6de
leerjaar die de volledige map aankopen krijgen de pasfoto’s gratis.

Kabouterzoektocht
In de laatste week voor de herfstvakantie organiseerde de 2° kleuterklas een kabouterzoektocht voor de hele
school. Dit was onze klasopdracht die we in het begin van het schooljaar kregen.
Elke klas kreeg een belangrijke brief met deze boodschap in :
Wij zijn de boswachters van de 2° kleuterklas en hebben een probleem! Wanneer jullie naar huis zijn zien wij
op het schooldomein soms kabouters. We hebben ze al vaak gezien en zelfs geteld …. Het zijn er 17! Voor hun
eigen veiligheid kunnen ze beter naar het kabouterbos maar ze willen niet luisteren. Ze gaan pas vertrekken als
jullie de opdrachten van deze kabouters gedaan hebben! Daarom vragen we jullie om ons te helpen.
In de omslag zit een blad met een foto van elke kabouter. Het is aan jullie om ze te zoeken op het hele
schooldomein. Jullie moeten wel goed zien want elke kabouter heeft een gekleurde muts en trui aan, jullie
moeten op het blad die kabouter dezelfde kleuren geven. Bij elke kabouter is er een opdracht die jullie ook
moeten doen.
Wanneer jullie klaar zijn , brengt 1 van jullie het blad naar K2 en als het jullie lukt, zal er een beloning zijn voor
de hele klas.
De boswachters van K2
En zo gingen alle klassen op zoek naar de verdwenen kabouters.
Gelukkig zijn alle kabouters gevonden en veilig terug naar het kabouterbos gegaan!

Musical ‘Kleine Draak’
naar het prentenboek van Lieve Baeten
Kleine Draak moet groot worden.
Vliegen, vuur spuwen, brullen, ... hij moet het allemaal kunnen.
En kinderen bang maken. Dat Ook.
En dat oefen je best met een kind erbij.
Dus moet er maar een kind ontvoerd worden.
Al zorgt dat kind juist voor een verrassend drakenavontuur!
We genoten met volle teugen en de kleuterjuffen waren zo enthousiast dat ze diezelfde week het toneelstuk
nog eens naspeelden tot groot jolijt van de kleuters!
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Bewegen en schrijven in het eerste leerjaar
We kunnen al heel veel letters en woorden schrijven. Dit moeten we natuurlijk vaak oefenen. Altijd schrijven
op een blaadje vinden we wat saai. We trokken met onze krijtjes naar buiten. Juf had overal woordjes
verstopt. We holden van hier naar daar om leuke woorden te vinden en schreven de speelplaats vol.

Verkeer in het tweede leerjaar
Afgelopen maand werkten de leerlingen van het tweede leerjaar verschillende keren rond verkeer.Tijdens de
verkeerswandeling wandelden ze velig op de stoep en maakten ze kennis met de verschillende soorten
verkeersborden.
Ook ontdekten ze welke straten er rond ons schooldomein liggen.
Kennen jullie alle straten rond de school?

Minilesjes in L3 : “Grej of the day”
In het 3e (en ook het 6e) leerjaar zijn we gestart met het project ‘Grej of the day’. Grej is Zweeds en betekent
‘ding’. Of the day is Engels en betekent ‘van de dag’. Het ding van de dag dus ! Dit zijn allemaal kleine
minilesjes (van 10 à 15 minuten) over heel uiteenlopende onderwerpen. In het 3e leerjaar doen we 2 keer per
week de Grej of the day, op dinsdag en op vrijdag. De ervoor krijgen ze een raadsel mee waardoor hun
nieuwsgierigheid opgewekt wordt, zeker als ze thuis mee zoeken naar het onderwerp. De Grej’s worden
telkens ondersteund door een PowerPoint. Het zijn vooral weetjes die een wow-effect bezorgen bij de
leerlingen. De bedoeling is om de nieuwsgierigheid naar kennis te vergroten met als motto: ‘kennis is cool’!
Uiteraard gebeurt het wel eens dat een Grej uitloopt door de vele vragen, bedenkingen of eigen ervaringen die
worden uitgewisseld. Helemaal tof wordt het als de leerlingen thuis vertellen wat ze allemaal geleerd hebben
(= kennis vastzetten).
Wij, de leerlingen van het derde leerjaar, behandelden reeds volgende onderwerpen:
de aardappel, de achtbaan, de fiets, de maan, sprookjes en het oog. Naar aanleiding van de Grej ‘sprookjes’
zijn er enkele leerlingen in de pen gekropen om zelf sprookjes te verzinnen (zoals Hans Christian Andersen) of
te herschrijven (zoals de gebroeders Grimm). Elke nieuwsbrief zullen we één of twee sprookjes delen in de
rubriek ‘Een sprookje voor het slapengaan’, welke jullie dan kunnen (laten) voorlezen net voor het
slapengaan. Veel leesplezier !

Een sprookje voor het slapengaan …
Een kleine kabouter
Er was eens een kleine kabouter en die heette Jip. Op een dag zat hij in zijn paddenstoel. Hij at zijn brood
op. De slechte reus kwam eraan en stapte expres op de paddenstoel van Jip. De vriendjes en vriendinnetjes
kwamen kijken en ze zagen dat Jip dood was. Ze waren allemaal aan het wenen. Opeens dacht een kleine
kabouter: “We geven hem zijn lievelingseten, dan wordt hij vast beter.” Zijn lievelingseten was een klein
stukje salami. Ze gaven hem een hap en toen ging een oogje open en Jip was genezen.
En de kabouters leefden nog lang en gelukkig! Einde!
Auteur : Rozanne (L3)
L4 : Thema Nijlen
Elk jaar leren de leerlingen van het vierde leerjaar over de gemeente Nijlen. Gewoonlijk krijgen ze dan een
rondleiding in het gemeentehuis. Dit kan spijtig genoeg dit schooljaar niet doorgaan.
Tijdens het hoekenwerk hebben ze een kijkje kunnen nemen op de website van de gemeente. Zo zijn ze dan
veel te weten gekomen over de burgemeester en de schepenen.
De leerlingen hebben ook de buurgemeenten kunnen oefenen op de blinde kaart van Nijlen.
Ze zijn aan de slag gegaan met een stratenplan van Nijlen en hebben leren werken met de afvalkalender en
wat afval gesorteerd.
De leerlingen hebben ook op de vraag: “Als je burgemeester zou zijn, wat zou je dan doen voor je gemeente?”
een antwoord gegeven.
‘Wij zouden een nieuwe speeltuin, een hondenzwembad en een dierenasiel , een nieuwe straat en een cinema
willen.’ ( Vic, Skye en Yoran, Imke)
‘Dan zal ik meer geld geven aan de armen en de treinen, meer natuur laten groeien.’ (Victor F)
‘Ik zou dan zeggen dat er geen afval mag weggegooid worden en ik zou een pretpark laten bouwen.’ (Wannes)
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Groepswerk tijd in het vijfde leerjaar
We werkten in de klas rond het thema tijd. Elke groep kreeg een tijdsperiode om uit te werken. We moesten
opzoek naar informatie in boeken en op internet. We maakten een poster rond onze periode met alle
belangrijke informatie erop. Dat was niet gemakkelijk!
De juffen hielpen ons heel goed. Toen onze posters klaar waren, moesten we nog les geven aan de klas! Wij
vertelden iedereen wat wij hadden geleerd over onze periode. We vonden het heel leuk en hebben heel wat
geleerd!

Ballen hier, ballen daar, ballen overal!
Tijdens de turnles oefenden onze kleuters van de 2e en 3e kleuterklas gooien, vangen en rollen met de bal.
In onze speelzaal bouwden we een hele ‘ballen-kermis’. In alle verschillende kraampjes oefenden de kleuters
iets anders met de bal.
Van kegelen tot voetballen, van tik tak boem tot Chinese voetbal… We deden het allemaal!

Kunstkuur : Zevensprong & Academie Nijlen
Onze zesdeklassers gingen aan de slag met stop motion technieken.
Benieuwd naar het resultaat ?
https://www.youtube.com/watch?v=GkBWnZjurmQ&feature=youtu.be

Grej of the day in L6 :
Opzoekwerk en leuk om weten…
-Manneken Pis : het is in 1619 gemaakt. Het is al verschillende keren gestolen. In 1745 werd het door de
Engelsen gestolen. Inwoners van de stad Geraardsbergen wisten het te heroveren en stelden het ten toon op
hun grote markt. Ze gaven het nadien terug. Nu staan er beeldjes in beide steden en Brussel en
Geraardsbergen maken nu nog steeds “ruzie” over wie nu het oudste beeldje heeft. Er zijn veel legendes over
het beeldje. Zo zou een jongetje tegen de voordeur van een heks geplast hebben. Deze was zo kwaad dat ze het
jongetje veranderde in een steen. Volgens anderen zou hij Brussel gered hebben van een brand. Jacques
Stroobants was 30 jaar de officiële aankleder van het Manneken bij speciale aangelegenheden. Er zijn nu al
meer dan 600 verschillende kostuums. Oh ja , sinds 1987 is er ook een Jeanneke Pis in Brussel….
-De Angelwaterval is de hoogste van de wereld , bevindt zich in Venezuela en is 976 m hoog.De waterval
loopt vanaf een bergplateau en valt 807 meter verticaal naar beneden. Hij is genoemd naar de Amerikaan
James Angel die op zoek was naar goud en in 1933 erover vloog. In 1937 maakte hij daar een noodlanding om
dan na 11 dagen in de jungle bij het dichtstbijzijnde dorpje aan te komen. Zijn vliegtuigje staat nu in de
hoofdstad tentoongesteld. ( werelderfgoedlijst Unesco)
-Alfred Nobel(1833-1896) was een scheikundige die onder meer het dynamiet heeft uitgevonden. Zijn vader
vond landmijnen uit. Zijn broers waren olie-miljonairs in Azerbeidjan. Hij was een zeer rijke zakenman en
bepaalde in zijn testament dat van de rente van zijn kapitaal elk jaar 5 Nobelprijzen moesten uitgereikt
worden. Hij schrok van zijn bijnaam “de handelaar in de dood” – “le marchand de la mort”)
-ABBA Deze groep werd opgericht in 1972 en heette toen Björn &Benny, Agnetha &Anni-Frid. Een jaar later
werd de naam veranderd in ABBA( de eerste letters van hun voornamen). Abba was in de jaren 70 één van de
meest succesvolle bands in de wereld en hun muziek is nog steeds populair. Abba ging jammer genoeg uit
elkaar in 1982. Dancing Queen was het eerste Zweedse nummer dat een hit werd in Amerika. Het nummer
Waterloo won het Eurovisiesongfestival in 1974. Het verwijst naar de slag bij Waterloo in 1815 , waar keizer
Napoleon werd verslagen. Het lied werd ook in 2005 uitgeroepen tot beste lied ooit op het
Eurovisiesongfestival. In de hoofdstad Stockholm staat er een ABBA-museum. “The winner takes it all”… zou
meester Kurt zeggen….
-De treinen rijden links en niet rechts. De eerste treinen reden in Engeland. En die reden links, net als het
andere verkeer daar. Toen men in België ook treinen wilde laten gaan rijden, ging men te rade bij ingenieurs
uit Engeland. Omdat hun locomotief-techniek zo ingericht was op links rijden (de machinist staat achter de
stoomketel en kan de seinen aan zijn kant beter in het oog houden dan aan de andere kant van het spoor), is
men in België daarom ook links gaan rijden.
Kabouters in de herfst
Twee weken werd ons klasje omgetoverd in een paddenstoel en werden we allemaal kabouters. We gingen op
zoek in boeken op zoek naar weetjes over hoe kabouters leven, spelen en leren.
We knutselden leuke kaboutermutsen en speelden kleine kabouterspelletjes. De laatste week kregen we een
brief van de kabouters die op onze school wonen. Ze riepen de hulp in van alle kabouters uit ons klasje om een
aantal opdrachten op te lossen die overal op het schoolterrein verstopt zaten. De kabouters van de eerste
kleuterklas trokken erop uit en voerden alle opdrachten uit!
Een dikke duim van kabouterjuf Natalie! Ze is trots op haar kabouterkapoentjes!
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KALENDER NOVEMBER 2019 (alle buitenschoolse activiteiten werden geannuleerd)
DATUM
UUR
VOOR
ITEM
Za 1
Zo 2
Ma 3
Allen
Begin van de herfstvakantie
Di 4
Woe 5
Do 6
Vrij 7
Za 8
Ma 9
Di 10
Woe 11
Do 12
Vrij 13
Za 14
Zo 15
Einde van de herfstvakantie
Ma16
Start actie helm op, fluo top
Start thema het bos
Peuters
Instapdag
Di 17
Woe 18
Do 19
Vrij 20
Za 21
Zo 22
Ma 23
Allen
Start voorleesweek
Di 24
Woe 25
Do 26
Vrij 27
Za 28
Zo 29
Ma 30

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

Het 7Sprong-team

KOST

