NIEUWSBRIEF APRIL 2022
Welkom op onze school
Juf Nancy Peeters vervangt juf Goedele Van Ostayen en vult de uurtjes van Rooms Katholieke godsdienst in.
Wij wensen juf Nancy een fijn schooljaar.

Laat je zien in het verkeer
In de week van 25 tot 29 april staat het verkeersparcours opgesteld op de speelplaats van de school om de
fietsvaardigheden van onze leerlingen te oefenen. Wij vragen al onze leerlingen van de lagere school, indien
mogelijk, om die week met de fiets naar school te komen.
Op maandag 25 april brengen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een bezoek aan het verkeerspark in
Berlaar. Onze leerlingen komen die dag met de fiets naar school. De leerlingen van het 6de leerjaar vertrekken
op school om 8u. Op donderdag 28 april verkennen de leerlingen van het 6de leerjaar onder begeleiding het
parcours voor hun grote fietsexamen.
GWP
Van dinsdag 19 april tot vrijdag 22 april gaan de leerlingen van het 3de leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar op GWP
in Bokrijk.
Het eerste en het tweede leerjaar vertrekt op woensdag 20 april naar de Hoge Rielen. De autobussen die ons
ter plaatse zullen brengen vertrekken op de parking naast de zaal Familia in de Nonnenstraat om 9u. Ouders
die daar ’s ochtends parkeren kunnen de bagage in de wagen laten. We verwachten onze leerlingen op school
om 8u40 en vertrekken samen naar de parking. We komen met zijn allen terug op vrijdag 22 april. De
leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zullen tussen 14u en 14u30 aankomen, de leerlingen van L3 t.e.m. L6
komen aan tussen 15u30 en 16u00 op de parking naast de zaal Familia in de Nonnenstraat. Afhankelijk van
mogelijke file onderweg kan het uur van aankomst wijzigen. We proberen jullie via de facebook van de school
op de hoogte te houden. De school is ook steeds telefonisch bereikbaar. Wij wensen onze leerlingen een
fantastisch verblijf!
Alvast noteren in het agenda!
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten onze zesdejaars hun lagere school af met een heuse luchtballonvaart.
Om deze onvergetelijke ervaring te sponsoren organiseren onze leerlingen van L6 op vrijdag 6 mei een
spaghetti-avond.
Wij hopen op een grote opkomst! Trommel dus al je vrienden en familie op en kom genieten van een heerlijke
pasta in de parochiezaal Onze-Lieve-Vrouw Nijlen, Bouwelsesteenweg 197A! Er kunnen ook porties afgehaald
worden.
U vindt in bijlage al het bestelformulier. Na de vakantie worden de bestelformulieren ook nog met de
leerlingen meegegeven.
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Jeugdboekenmaand

Op 7 maart ging de jeugdboekenmaand van start. We hadden het over dappere helden en bange
helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden.
Een aantal boeken werden in de kijker gezet. We deden heel wat activiteiten en gingen op zoek naar
bijzondere leesplekjes. Als kers op ‘het boek’ maakten we ons eigen helden en schurkenboek. Tijdens
de paasvakantie kan je ons boek samen met de boeken van alle Nijlense scholen bewonderen in de
bib van Nijlen. Benieuwd? Noteer dan alvast in het agenda een bezoekje aan de bib!
Alvast een tipje van de sluier van ons boek

Dat verdient een bloemetje!
Een dikke proficiat aan al onze sportievelingen die op zaterdag 26 maart deelnamen aan de scholencross met
een extra knipoogje naar al onze medaillewinnaars!

De paashaas kreeg heel wat bestellingen binnen! Dankjewel om onze actie massaal te steunen! Met de
opbrengst worden voorleesboeken aangekocht en wordt het busvervoer van de GWP betaald.

‘Heldenhusselgedichten’ Jeugdboekenmaand L4

De leerlingen van het 4de leerjaar kregen tijdens de jeugdboekenmaand de opdracht om van enkele bestaande
gedichten weer nieuwe te maken!
De titel moest in het teken van ‘Helden en schurken’ staan , het thema van dit jaar!
Enkele van onze eigen ‘ heldenhusselgedichten:

K1: Schip Ahoi Piraatje
Tijdens de themaweek van de jeugdboeken werden onze allerkleinsten stoere piraten!
We zochten schatten in de zandbak van de klas en vonden een echte schat in de tuin van Eliza. We maakten
kijkers om te gluren naar boeven die op de loer lagen en maakten schatkisten om in onze kamer te
verstoppen. In onze klas konden we varen op een echte boot en hielden we alle ‘slechteriken’ buiten!
Meisjes of jongens, al onze piraten waren even stoer en gevaarlijk! Wist je dat piraten hielden van gouden
munten en sieraden? Wij speelden in de klas spelletjes en verdienden heel wat munten om onze schat te
vergroten! We fantaseerden er op los!
Na deze lange reis zijn onze piraatjes moe en uitgeput en even aan vakantie toe! Wij wensen onze stoere
binken dan ook een fijne vakantie!
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Ook in de 3de kleuterklas stond deze maand de jeugdboekenweek met als thema “helden en schurken”
centraal!
Net zoals afgelopen jaar schonk de bib van Nijlen ons ook dit jaar interessant leesvoer voor in de klas. We
kregen nl. de kamishibai-prenten van “ZOEPERSPIN”, geschreven door Tinne Mortier, zomaar gratis cadeau!
(dank je wel bib Nijlen!)
Gedurende 2 weken stond dit thema in de spotlights en het begon zo……Groot alarm!
De ring van Renéeke onze klaspop (gekregen van Pistache, haar liefje…) was gestolen.
De ‘bling-bling-schurken’ waren de daders!
Gelukkig vroegen ze geen losgeld , maar enkel onze talenten en magische krachten
Aan de hand van een plan gingen we op stap… we losten het ene raadsel na het andere op en ontcijferden de
codes om uiteindelijk de ring te bemachtigen.
Bye bye schurken 😊 , welkom Zevensprong-helden uit K3!
Juf vertelde ook over Zoeperman en vele andere superhelden. Over de kracht van magneten, over magisch
slijm, over het maken van een gepersonaliseerde cape en masker, over boeven en goudzakken , auto’s die
kunnen rijden en vliegen door de lucht, over krachtvoer enz…
En dan was er die beruchte maandagochtend, waarop onze juf niet opdaagde... bleek ze ontvoerd te zijn door
de superhelden
Samen met juf Charlotte werd een heuse zoektocht opgezet om het raadsel op te
lossen. Gelukkig vroegen ze alweer geen losgeld maar wel weer onze magische krachten
Adhv raadsels
, puzzels , armworstelen en het openen van een doos met een bom vonden ze juf An terug... Ze lag
te slapen in de slaapklas, na een zware nacht vol avonturen samen met de superhelden
Het waren alweer spannende weken voor onze K3-helden 😊

Helden van de natuur en de sport gespot in het 6de leerjaar.
Een IOK-medewerker heeft ons veel uitleg gegeven over de waterproblematiek in de wereld. In groepjes
hebben we dan informatie uitgewisseld over het water in het algemeen. We moeten er wel echt zuinig mee
omspringen. Ook ons eigen verbruik mag wat naar beneden. En in de wereld heeft niet iedereen toegang tot
water. Dat zorgt voor veel problemen voor de mensen. Gelukkig bedenken ze oplossingen om die mensen te
helpen.
Op maandag zijn we daarom dan met de trein naar Hidrodoe geweest. Daar deden we allerlei leuke educatieve
spelletjes over water. Ook de opdrachten en waterproefjes die we deden waren supertof. Er was zelfs een
klein toneeltje over onzichtbaar water. We hebben ook een 3D-film gekeken over smos , drup , drip en spetter.
Het was weer leerrijk en leuk. We zijn daarna gaan picknicken op het gras. De zon scheen lekker hard.
We hebben ook een mooie wandeling gemaakt naar de toeristentoren in Herentals. We hebben daar iets
gedronken en gespeeld. De toren is echt wel hoog. Boven heb je dan een adembenemend uitzicht. Ik heb zelfs
Bobbejaanland gezien. Het is zeker de moeite waard om terug te gaan! Ik ben blij dat ik op de toren ben
geweest. Het was cool! We hebben die dag wel 12 km gewandeld! Knap van ons!
In de voormiddag zijn er 4 studenten van de hogeschool langs geweest. Hele vriendelijke en lieve studenten!
We hebben een les programmeren gehad. We kregen enkele opdrachten . Dat was cool! Zo hebben we een
robot leren besturen met een joystick en met kaartjes. We hebben ook een game met een handleiding
gemaakt. Supertof en heel leuk! Nu nog leren hacken… grapje 😊
Les lichamelijke opvoeding… 1,5 uurtje padel in Kessel… Moeilijk maar leuk! De meester keek en ….keurde
goed 😊
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L3 op rijm gezet
De periode tussen de 2 vakanties was kort,
we werkten hard, daar heeft het niet aan geschort.
Rekenen, een herberekening, wat schrappen en nog eens gommen,
uiteindelijk kregen we ze (meestal) onder de knoet die moeilijke sommen.
Na veel bloed, zweet, tranen, puffen en zagen,
mag je nu echt (bijna) alles aan ons vragen.
De jeugdboekenmaand kreeg ook zijn plaats in maart,
over helden en schurken met of zonder zwaard.
Een boekendiscussiespel, fluisterlezen, ja zelfs een fotoverhaal,
geloof het of niet, we deden het echt allemaal !
Wat de fotoverhalen betreft, dat kunnen wij u zeggen,
dat het in een boek staat dat we in de bieb zullen leggen.
We gingen ook op bezoek naar ‘de boerderij’ van Alix,
en zagen ezels, pony’s, lammetjes, … de hele mix.
We leerden over afval, hergebruiken en recycleren,
van het kringloopwinkelbezoek konden we heel veel leren.
Ook op het containerpark werden we rondgeleid,
en beseffen nu wat belangrijk is: duurzaamheid !
En of het niet genoeg was, volgden we de Nijlense grenzen met de fiets,
een zware avonturentocht, maar voor helden zoals wij, was het NIETS !
Het is vakantie, dus wij zijn ribbedebie, nog veel leesplezier gewenst van L drie !

In het eerste leerjaar schreven we onze eigen verhaal over een piratenschip. Hier lees je enkele leuke
stukjes uit de verhalen:
Hallo ik ben Mieraat ik ga voor de eerste keer op het nieuwe schip.
Het is zo spannend. Liv
Er kwam een haai. Toen barstte de vulkaan uit en vonden we een schat.
We sprongen in de zee. Tars
Wij zijn bij het eiland. Dan gaan we een schatkist zoeken. Maar waar kan die liggen?
We gaan zoeken. Maar wij hebben de schat gevonden. Amélie
Ik was de baas en ik zei schipahoj maatjes. Fran
Mijn boot zonk en zonk tot het op de bodem lag. We moeten het gat dicht doen. Jesse
Er groeit een boom op het schip. Toen kwamen er dieven aan. Er kwam ook een golf. Ik las een boek.
Lieze

Een verloren onderbroek in de tweede kleuterklas!
Wat had kikker nu gevonden? Een gouden onderbroek? Van wie zou die zijn? We pasten de broek maar voor
ons was ze veel te groot! Er konden wel 2 kindjes samen in! Eens videobellen met juf Ils en horen of het haar
broek was. Nee dus, juf Ils was ook geen onderbroek kwijt. We zetten onze zoektocht verder. De broek was
ook niet van een andere juf. Zou het een onderbroek van een meester zijn? Helaas ook de meesters waren
geen broek kwijt! We hingen de broek aan een waslijn in de klas en wachtten dan maar verder af wat er zou
gebeuren.

Enkele dagen later lag er een boek aan de deur. Uit dat boek kwamen we te weten dat de koning die in het
verhaal van het boek meespeelde zijn onderbroek verloren was. Oef! De koning van de gouden onderbroek liet
ook zijn adres achter. We zochten een doos om de broek in te pakken. Luna stelde voor om kaartjes met een
lieve boodschap te schrijven en bij in de doos te stoppen. We schreven briefjes en stopten ze bij in de doos.
Juf schreef het adres op de doos en bracht de doos naar het postkantoor.
P.S. : We weten ondertussen (ook weer gelezen in het boek…) dat de onderbroek terecht is! Oef! Eind goed, al
goed!
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Superhelden en superschurken in L5
Als superschrijvers schreven wij onze eigen superhelden en
schurkenverhalen. Met onze ogen dicht bedachten we hoe onze
superhelden en superschurken eruit zouden zien. Op onze
chromebooks gingen we aan de slag om het verhaal te typen.
De juf drukte alle verhalen af en las ze allemaal voor. Nadien
werd er gestemd en beslisten we welke verhalen we het liefst in
een prentenboek zouden zien.

Uit de stemming kwamen 8 verhalen en daar maakten we
prachtige boeken van. We tekenden alles zelf, leerden
kopiëren en bewerkten onze
teksten.

Schaduwtheaters in het tweede leerjaar
Tijdens de jeugdboekenmaand gingen de leerlingen van L2 aan de slag met het boek ‘Mie Raat’. Mie is een
stoere meisjespiraat die verschillende avonturen beleeft en veel nieuwe vrienden maakt. De leerlingen
maakten van deze vrienden schaduwpoppen uit karton. Stokjes en splitpennen zorgden ervoor dat de
schaduwpoppen ook echt konden bewegen.
Met de poppen verzonnen de leerlingen spannende verhalen. Met de verhalen en de stokpoppen trokken
we naar de academie van Nijlen. In een donkere ruimte speelden we het verhaal met de schaduwpoppen.
Op passende muziek kwamen de poppen achter de schermen tot leven. We genoten van al die fantasie en
de resultaten waren meer dan knap!

KALENDER APRIL 2022
DATUM
UUR
Vrij 1
Za2
Zo 3
Ma 4
Di 5
Woe 6
Do 7
Vrij 8
Za 9
Zo 10
Ma 11
Di 12
Woe 13
Do 14
Vrij 15
Za16
Zo 17
Ma18
Di 19
9u00
Woe 20
9u00
Do 21
Vrij 22
Za 23
Zo 24
Ma 25

Di26
Woe 27
Do 28

VOOR

ITEM

KOST

Begin paasvakantie

L3,L4, L5, L6
L1 en L2
K3

Paasmaandag
Vertrek GWP
Vertrek GWP
Zwemmen

€2

Allen
L5 en L6

Fietsparcours op school : leerlingen
komen met de fiets
Bezoek verkeerspark : leerlingen
komen met de fiets naar school

L6

Verkenning fietsproef : leerlingen
komen met de fiets naar school
Medisch onderzoek op school
(kleuters 2018)

K1
Vrij 29
Za 30
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