NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
Liefste ouders en 7Sprong-kapoenen ...
Het nieuwe jaar staat klaar onder de kerstboom in een pak.
Wij wensen jullie ...
Een rimpelloos jaartje
van begin tot het eind,
met heel veel lachende snoetjes
en een massa lekkere toetjes
Veel verhaaltjes uit leuke boekjes
En in de koekentrommel lekkere koekjes
Portemoneekes met veel geld …
Maar vergeet niet … dat is zeker niet het enige dat telt
Want een nieuw jaar kan alleen niet meer stuk
Als al onze 7Sprongertjes stralen van geluk!

Het 7Sprong- team
Opendeurdag
Vanaf maandag 14 januari werken we in alle klassen rond het jaarthema schatten op zolder. Op zaterdag 26
januari zetten we de deuren van al onze klassen open van 10u tot 14u om al onze ‘schatten ‘ te komen
bewonderen!
Kom kijken! Kom zien! Iedereen welkom!
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Diertjes met een boodschap…?
Samen met de nieuwsbrief krijgen al onze leerlingen een tekening mee om in te kleuren. We
verzamelen de kleurplaten op maandag 7 januari. In de tekstballon kunnen onze leerlingen woordjes
schrijven waar ze aan denken bij het woord ‘Zevensprong’. Wat er verder met de tekeningen gebeurt
kan ik jullie nog niet verklappen! Wordt vervolgd…
Nieuwjaarswens van K2
Is het een vogel … is het een vliegtuig …
Nee, dat is het niet!
Het zijn mijn lieve kusjes,
Die ik zomaar naar jou schiet.
Is het het vuurwerk … is het een knal…
Ja, je hoort het al!
Het zijn mijn duizend wensen,
Ze vliegen overal!
Dit is het wensje,
Van een klein mensje,
Dat hier voor jou staat!
En ik hoop van harte,
Dat het jou goed gaat!
Gelukkig Nieuwjaar

L3: Op bezoek in diamantmuseum
De leerlingen van L3 trokken met z’n allen naar het diamantmuseum. We hadden eerder al een tocht
door Nijlen gemaakt en ontdekt dat de ‘diamant’ een erg belangrijke rol heeft gespeeld in de
geschiedenis van Nijlen. En we wilden er meer over weten. Zo kwamen we in het museum te weten
hoe diamant ontstaat, waar en hoe ze de diamanten vinden, welke 4 criteria gebruikt worden om de
waarde van een diamant te bepalen, wat de 4 verschillende beroepen zijn bij de diamantbewerkers,
welke gereedschappen ze nodig hadden, enzovoort … Er was ook een slijper gekomen die ons in de
slijperij liet zien hoe het er vroeger aan toe ging. En of dat het boeiend was !!!

Integratie K3-L1
Een koffer met daarin een baard.
Huh? Wat deed die op de speelplaats? En nog een grotere vraag,…..van wie was die baard?
Zo begon onze allereerste integratieweek met het 1ste leerjaar.
We vonden ook een usb-stickje in de koffer. Een us-wat??? Snel ontdekten we wat een usb-stick was en nog
beter,…wat er opstond!
Juf Britt en juf An vertelden het verhaal over ‘de Sint zonder baard’. We genoten duidelijk van het spannende
verhaal en konden niet wachten op het vervolg de dag nadien.
Maar er was eveneens ongerustheid bij de kinderen,….want wat als de Sint nu echt zonder mantel, mijter, staf
en baard op bezoek zou komen naar onze school?
Samen smeedden we plannen en gingen aan de slag. Met kranten maakten we de mooiste creaties…. want stel
je voor,…..een Sint zonder baard, mantel, mijter of staf zou toch geen echte Sint meer zijn?

Een elfje uit het eerste leerjaar
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De project werkers van L2
Tijdens de inoefening van leerstof verdwijnen soms een paar leerlingen uit de klas. Waar gaan ze
naartoe? Wat doen ze?
Axel, Victor Faes en Vic werkten aan hun eigen project.
Rond het thema ‘bij de dierenarts’ moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren.
Een woordenweb maken, woorden opzoeken in het woordenboek en tot slot… een woordzoeker maken.
Met de woordzoeker in bijlage hoeft u zich zeker niet te vervelen tijdens de vakantie.
Veel plezier!
Woorden om te zoeken:
- pupy
- zwanger
- pijn
- verzorgen
- kitten

- wachtkamer
- veearts
- gezondheid
- ziek

Een Kerstboom in de 1ste kleuterklas
Het is bijna Kerstmis. De kleuters van de 1ste kleuterklas hadden natuurlijk ook graag een kerstboom in de klas.
Maar waar halen we deze bomen? Buiten? We gingen op zoek naar een boom met naalden. We vonden wel 2
mooie bomen om in onze klas te zetten.
We genieten elke dag van een prachtig versierde kerstboom!
Fijne feestdagen lieve schatjes van patatjes.

Het is eens wat anders… lapbooks in het 5de leerjaar
Wij leerden deze maand over de eerste wereldoorlog. We maakten allemaal een lapbook om samen te vatten
waarover de eerste wereldoorlog gaat. Op de resultaten van onze lapbooks zijn we best wel fier ! (Kaat en
Janne)
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Kerstwensen uit het 6de leerjaar
Liefste kerstman,
Ik ben Callista en ben al 12 jaar. Ik heb 3 halfbroers . Ik woon bij mijn mama en stiefpapa. Mijn echte papa zie
ik heel weinig.Mijn vrienden zijn Andela , Rhune , Morgan , Maité , Fiona , Linn , Cato enz…
Ik hoop dat ik naar het middelbaar mag gaan en dat ik goede punten heb behaald.
Groetjes!!!
Beste kerstman ,
Ik ben Rhune Van den Eynde. Ik ben 11 jaar ; mijn papa noemt Steve en mijn mama heet Kim.
Ik woon in Nijlen. Mijn beste vrienden zijn Maité,Morgan , ferre L,Leno , Liam ,Kjell , Andela ,Callista , ( eigenlijk
de hele klas). Ik heb 2 broers ,4 nichten en ook 6 neven. Ik ben braaf geweest omdat ik iedereen help. Mijn
favoriete vak op school is Lichamelijke opvoeding.
Ik zit in basisschool de Zevensprong in Nijlen.Ik wil dat er vrede op de wereld is en dat er geen oorlogen meer
zijn.Ik hoop dat je dit leest. Daaaag!
Liefste kerstman,
Ik ben Andela Radenkovic. Ik woon met mijn mama , papa en broer in een appartement naast mijn school de
Zevensprong. U vraagt zich zeker af of ik braaf ben geweest. Ja , want ik help vaak mijn broer met zijn huiswerk
als hij het niet snapt. Ik wil graag wereldvrede. Lieve groeten Andela
Dag kerstman,
Ik heet stijn Jans. Ik heb een geweldige familie! 1 Zus , een aardige zus; ze kookt geweldig! Ik heb ook een
broer ; hij is zeer creatief! Ik heb ook een superlieve mama en een geweldige papa!
Mijn hond is lief en zacht en soms gromt hij wel eens. Ik ben flink geweest omdat ik ook goede punten heb . Ik
ben ook heel lief geweest dit jaar! Ik heb mijn best gedaan en me dubbel ingezet.
Mijn school is geweldig! Ik heb ook veel vrienden!
Ik wens dat er vrede op de wereld komt!
Kerstman, ik hoop dat je mijn brief mooi vindt.
Groetjes
Beste kerstman,
Ik ben een slimme jongen , genaamd Ferre. Mijn leeftijd is 10 jaar. Mijn hobby’s zijn boogschieten en tekenen.
Hayley is mijn zus en Leen en Hans zijn mijn lieve ouders.
Ik ben heel behulpzaam thuis; ik help mama altijd met koken. Brood bakken is mijn specialiteit.
Met mijn hond Scapa speel ik verstoppertje. Ik luister heel goed naar mijn ouders.
Ik vind het slecht wat er met het milieu gebeurt. Hierdoor wil ik de dieren helpen en later dierenarts worden.
Papiertjes zal ik nooit op de grond gooien en ik probeer goed te sorteren.
Wat ik graag aan jou wil vragen is geen oorlog en een beter milieu.
Bedankt dat je mijn brief wil lezen en ook een gelukkig nieuwjaar!

De leerlingen van het vierde leerjaar schreven enkele kerstelfjes, nieuwjaarswensen voor jullie….
Kerstboom
Vrijdag
Is groen
Was kerstmarkt
Heeft mooie kleuren
En er was
En is mooi versierd
Een grote tafel met
Wow!(Rayna)
Spullen! (Indra en Reema)
Vrijdag
Was kerstmarkt
En er was
Een grote tafel met
Spullen! (Indra en Reema)
Drie kleine elfjes wensen je een gelukkig Nieuwjaar
Zonder zorgen, zonder gevaar
Dit nieuw jaar is echt waar! ( Fleur)

Nieuwjaar
Is leuk
Zijn mooie tijden
Klaar! (Kiara)

KALENDER JANUARI 2019
DATUM
UUR
Di 1
Woe 2
Do 3
Vrij 4
Za 5
Zo 6
Ma 7
13u05-15u00
Di 8
Woe 9
Do 10
Vrij 11
Za 12
Zo 13
Ma 14
Di 15
Woe 16
Do 17
Vrij 18
Za 19
Zo 20
Ma 21
Di 22
Woe 23
Do 24
Vrij 25
Za 26
Zo 27
Ma 28
Di 29
Woe 30
Do 31

VOOR

ITEM

K3

Bezoek aan het politiebureel

Allen

Start thema : schatten op zolder

K3→L6
L6

Zwemmen
Schildersatelier

20u

Allen

Vergadering oudervereniging

8u45-14u00

L1 en L2
L5

Bezoek Heemmuseum te Lint
Schildersatelier

10u-14u

Allen

Opendeurdag

K3→L6
Allen

Zwemmen
Gedichtendag
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€2
€3

€2
€3
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