NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Jaarthema : “Kijk eens om je heen!”

In de kijker!

Gezond en wel!
Onze vraag om geen snoepgoed en gezoete dranken mee naar school te brengen wordt massaal opgevolgd.
Dankjewel! Mogen wij vragen om koeken-en fruitdoosjes te voorzien van een naam.

Zwemmen
Zoals reeds eerder vermeld is het zwembad van Nijlen weer geopend. Wij zwemmen vanaf K3 tot L6 om de 14
dagen. In het zwembad mag enkel gezwommen worden in bikini, badpak en aansluitende zwembroek (boven
de knie en zonder zakken) in klassieke badpakkenstof. Deze regel wordt strikt toegepast. Voldoet de
zwemkledij niet aan de regels, dan mag de leerling niet zwemmen.

Schaken op school, meer dan zomaar een ‘spelletje’!
Wie als kind regelmatig een partij schaak speelt, pikt een waaier van vaardigheden mee : zich beter
concentreren, sneller rekenen, kritisch denken en oordelen, verantwoordelijkheidszin verwerven, ...
Leerlingen die zin hebben in een partijtje schaken kunnen op maandagmiddag bij meester Bart van het derde
leerjaar terecht.

Lezen het leukste kwartiertje van de dag
Vanaf oktober starten wij in alle klassen met ‘kwartierlezen’. Op afgesproken tijdstippen lezen al onze
leerlingen in boekjes en tijdschriften naar keuze. Leerlingen die wensen kunnen een eigen boekje
meebrengen. De gemeente Nijlen organiseert ook dit schooljaar weer een auteurslezing van een bekende
schrijver voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Meer info hierover volgt nog!

Schoolfotograaf
Op woensdag 6 oktober komt de schoolfotograaf langs. Wenst u de foto's aan te kopen dan geeft u na
levering van de foto's gepast geld mee naar school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de
leerkracht bezorgd.

Leerlingenraad
Vanaf volgende maand start de leerlingenraad. Uit elke klas worden 2 leerlingen verkozen die ideetjes, die in
de klas besproken werden, voorleggen in de vergadering. Wij zijn alvast benieuwd naar de inbreng van onze
leerlingen en houden jullie verder op de hoogte.

GWP
Dit schooljaar staat er een GWP gepland. Omwille van praktische redenen kunnen wij niet met alle klassen
samen naar 1 locatie. Voor de leerlingen van L3, L4, L5 en L6 gaat de GWP door in Bokrijk.
Zij vertrekken op dinsdag 19 april en komen terug op vrijdag 22 april.
Voor de leerlingen van L1 en L2 gaat de GWP door in de Hoge Rielen in Kasterlee.
Zij vertrekken op woensdag 20 april en komen terug op vrijdag 22 april.
Voor leerlingen die niet deelnemen worden activiteiten op school voorzien.
De kostprijs van de GWP bedraagt voor de leerlingen van L3 tot en met L6: 136 € en voor de leerlingen van L1
en L2: 95€
Betalen kan op 2 manieren :
-u betaalt het volledige bedrag met de schoolfactuur van december OF
-u betaalt het bedrag verspreid over 3 facturen :eind oktober € 46, eind december € 45, eind februari € 45
voor de leerlingen van L3 tot L6.
- betaalt het bedrag verspreid over 3 facturen: eind oktober €35, eind december €30, eind februari €30 voor
de leerlingen van L1 en L2.
Mogen wij u vragen om het document in bijlage in te vullen en ten laatste te bezorgen op maandag 11 oktober
aan de klastitularis.
Met de opbrengst van de fruitmanden betaalt de oudervereniging het volledige busvervoer.
Medische onderzoeken
Omwille van personeelswissels kunnen de data van de medische onderzoeken wijzigen. Wij houden de
betrokken klassen op de hoogte. Op 7 oktober gaat het vaccinatiemoment voor de leerlingen van het eerste
en vijfde leerjaar door.

Oudercontact
Om de leervorderingen van uw kind te bespreken nodigen wij u graag uit op het oudercontact dat doorgaat op
donderdag 28 oktober van 18u tot 20u. U ontvangt nog een afzonderlijk briefje om de afspraak vast te leggen.

Snoep gezond!
Onze fruitmandenverkoop was vorig schooljaar een succes! Ook dit schooljaar kan jij weer ‘ een appeltje voor
de dorst’ bijdragen aan onze actie. Vanaf maandag 4 oktober kan je voor 15 euro een fruitmand bestellen.
Bestellen kan tot vrijdag 22 oktober via het bestelformulier of online via de onderstaande link. Op donderdag
28 oktober kunnen de manden tijdens het oudercontact afgehaald worden. Grote bestellingen die niet kunnen
opgehaald worden kunnen dinsdag of woensdag aan huis geleverd worden.

https://forms.gle/NWGZGGZmKaJxUsEh6
Cross-Country in een outfit van de jeugdbeweging
Op vrijdag 29 oktober trekken we met de hele lagere school naar het fort van Kessel.
Voor de derde keer organiseren we de cross-country, een moeilijk Engels woord om eigenlijk te zeggen dat we
een hindernissenparcours moeten afleggen in de bossen rond het fort.
Op die dag gaat ook de dag van de jeugdbeweging door. De ideale gelegenheid om te bewegen in de outfit
van jouw jeugdbeweging. Hou er wel rekening mee dat je outfit vuil zal worden!
Houd ook het weerbericht in de gaten: bij regenweer ook regenkledij voorzien. ’s Middags gaan we terug naar
de Zevensprong, dus reservekledij voor de namiddag is geen overbodige luxe (zeker bij regenweer).
De leerlingen van L3 tot en met L6 gaan met de fiets !!
We zoeken nog naar een creatieve (vervoer)oplossing voor onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
De hele activiteit vindt plaats binnen de schooluren.
Wat nemen we dus allemaal mee:
rugzakje, fruit, koek, voldoende drank, gevulde brooddoos, regenkledij, reservekledij, ‘vuile kledij’ aandoen,
fiets (L3 – L6), fluo-hesje en fietshelm.

Verkeersnieuws heet van de naald!
Asfalteringswerken op 4 en 5 oktober ronden een fase af.
Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober komt er een nieuwe toplaag in asfalt op het deel van de
Broechemsesteenweg tussen het kruispunt met de Zwanenstraat/Breugelhoevestraat en de aansluiting met de
Molenvaarstraat ter hoogte van huisnummers 235 en 246. Op deze dagen is de weg volledig afgesloten, ook
na de werkuren. Auto’s kunnen dan best geparkeerd worden in de aangrenzende straten. Vanaf 6 oktober ’s
morgens vroeg is er in deze zone opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk in beide richtingen.
Opnieuw doorgaand verkeer in de richting naar Nijlen vanaf 18 oktober.
Sport@school
Op woensdag 29 september kwamen onze leerlingen in sportoutfit naar school. Tijdens de voormiddag
werden leuke sportactiviteiten georganiseerd.

Thema gevoelens in de eerste kleuterklas
Ook onze allerkleinsten leren hoe belangrijk het is om te zeggen wat je voelt. Gemakkelijk is dat zeker niet
maar gelukkig komt het kleurenmonster ons ter hulp.
Het kleurenmonster vertelt ons over kriebels in je buik die je voelt als je boos, verdrietig, blij of bang bent.
En soms is het monster in de war en voel je alles tegelijk. Samen met al de vriendjes van de klas maken we er
een ‘voelbaar’ jaartje van en zorgen we samen voor elkaar!

Droomschooltjes uit het 6de leerjaar!
Ik ga naar school om plezier te maken met mijn vrienden , om neer te ploffen in een dikke zitzak en later op de
dag met de glijbaan uit het raam te glijden. Je valt dan in een soort airbag . Op school kan je ook een
supergroot parkour doen. Je pakt de lift om naar de les te gaan. Er is ook een supergroot zwembad en een
klimmuur om een recordtijd neer te zetten. De pingpongtafels staan ook klaar voor plezier met je vrienden.
Tenslotte , je mag je huisdieren meenemen naar school. Da’ s mijn droomschool….
In mijn droomschool ga ik veel naar de game-hal tijdens de les. Op de speelplaats staat een klimmuur van 10 m
hoog! Supergaaf!!! Er staat ook een schietkraam met echte geweren. Elke woensdag en vrijdag is het filmdag.
OP de speelplaats staat een “materialenkot”. Ergens anders spelen ze een bikkeltornooi op een echte
bikkelmat. Het voetbalveld is megagroot. Er is een leuk biebje met heel veel boeken. Op de weide staat een
gaaf parcours voor de BMX. Er is ook een looppiste van wel 400m. Mijn scholeke….

1ste schooldag in de kikkerklas! (K2)
Slaapoogjes, zweethandjes, kriebels in de buik, ... Maar kikker toch, wat is er aan de hand?!
De 1ste schooldag is niet alleen voor onze kleuters erg spannend maar ook voor
onze klaspop “Kikker” en …. voor de jufkes!
Zie ik daar een traantje, dat was toch wel snel gedroogd! Er werd al flink gespeeld
en gewerkt!
We mochten ook twee nieuwe vriendjes verwelkomen : Emil en Pari ! Welkom in
de kikkerklas!
Samen maken we er een betoverend schooljaar van!
Juf Ils en juf Sofie

Stuur eens een kaartje! (L6)
“Ik zit hier in Hawaï . De tropische eilanden zijn prachtig. Ik heb al heel veel gezwommen. Ik mis de school niet
echt. Ik heb al veel lekker eten gegeten en lekkere drankjes genomen , … en natuurlijk “gehoelahoept”! Dit
was mijn brief. Daaag! “
“Hallo! Ik vind het hier superleuk op kamp; gisteren deden we stratego . Superplezant! We slapen in tenten en
het eten is geweldig! Morgen gaan we op 2-daagse. Mijn leiding is verkleed als avonturieren en ze doen niet zo
serieus als normaal. We zitten naast een bos met dieren. Gaaf! Groetjes! “

1september…klaar voor een nieuwe start!
Welkom in de wereld van de 3de kleuterklas, waar vriendschap en liefde centraal staan, waar we al
spelend leren, kijken en ontdekken, vallen en weer opstaan, genieten van de kleine dingen en waar
we respect hebben voor elkaar.
We maakten een mooie start op 1september.
19 kleuters telt ons klasje, waarvan 9 jongens en 10 meisjes.
We verwelkomden Gust en Ayline als nieuwkomers en Renéeke onze klaspop 😊
We ontdekten ook onze nieuwe klas en juf, vierden al enkele jarigen, gingen voor het eerst
zwemmen, bezochten de bieb, maakten een wandeling naar het Beekpark, maakten een fietstocht
tijdens de strapdag, gingen treinen spotten in het station, deden een fietsparcours, dansten het
straplied, gingen naar de kermis, aten smoutebollen, lazen de leerlingen van L5 ons voor, leerden we
een fietsband plakken, leerden we Pistache de Franse muis kennen en genoten van de mooie
nazomer.
September was een mooie start voor een veelbelovend jaar in K3!

Het grote spel van L3 en L4
- Wij waren met het vierde leerjaar naar het Molenbos gegaan. (Jayden)
- Daar hebben we een groot spel gedaan (Flor)
- We moesten met groepjes werken en je kreeg verf op je wang. (Zoë)
- We moesten vergaderen. (Alix)
- Dan moest je kiezen wie er aan de tafel ging zitten en degene die aan tafel moest zitten, vraagt aan een
ander team: “Wil je tegen ons strijden voor dit eiland?” Dan moest je een opdracht kiezen. (Lien)
- We moesten strijden en wie gewonnen was mocht het land hebben. (Mats)
- Ik zat in team rood en we hebben hanengevecht gedaan.(Luke)
- We hebben om ter langste tegen de boom gezeten. (Dennis)
- We hebben touwtjetrek gespeeld. (Niall)
- We maakten ook een kleine windmolen. (Victor)
-Toen we 3 landen hadden, waren we heel blij ! Toen we het tropische eiland hadden, waren we nog veel
blijer. Toen was het ineens de volgende fase. We moesten ineens de landen schoonmaken. Dat was een heel
gedoe. (Casper)
- Eerst waren de landen vuil en toen moesten wij de landen terug proper maken. (Enna)
- We hebben dan torens van Kapla gemaakt. (Lenne)
- We hebben schoenveters uit schoenen gehaald en de veters er terug ingestopt. (Eefke)
- We hadden 3 landen kunnen veroveren maar het was wel een beetje moeilijk. Ik was team geel en wij
hadden de haven, de zee en de mijn veroverd. De opdracht van de mijn was dingetjes zoeken in een bak vol
zand. (Jelle)
- We gingen met de fiets terug naar school. (Lucas)
- We hadden verloren maar dat maakt me niet uit. Daag en nog een fijne dag! (Ron)

L4 en L3 op uitstap naar het Molenbos voor het klimaat
Op donderdag 16 september vertrokken wij samen met de kinderen van het derde leerjaar naar het Molenbos.
We deden dit kort voor de middag, met onze fiets.
Nadat we hier onze boterhammetjes opaten tijdens een picknick, kreeg
iedereen een streep verf op het gezicht in een andere kleur.
Je vormde een ploeg met kinderen met dezelfde kleur.
Meester Bart legde ons het klimaatspel uit, waarbij we door het doen van
activiteiten stukken land moesten veroveren dat we daarna terug proper
moesten maken. Dit alles speelde zich af in het land Kaltima.
Om land te veroveren moesten we strijden tegen een ploeg met een andere
kleur dan de onze. Er waren verschillende activiteiten om te strijden. Zo was
er touwtrekken, wimpeltrekken, met zand een kameel maken met twee
duidelijke bulten, …
De ploeg die won verdiende (een kaart van) een landschap. De rand van dit
landschap kreeg de kleur van de winnende ploeg. Het was een leuke dag!

Eerste stapjes in het eerste leerjaar.
Op 1 september zetten onze kleuters van de derde kleuterklas de grote stap naar het eerste leerjaar! Die
eerste schooldag was toch wel een beetje spannend. Een nieuwe klas én een nieuwe juf. We hebben
ondertussen ons plekje in de klas gevonden en kennen al heel wat letters en woorden!

We zijn ook al met de hele klas naar de Academie in Nijlen geweest. Hier mochten we zelf een stempel maken.
We stempelden een jutte zak met ons gezicht. Tof!

Het schooldomein in het klein
Tijdens het eerste thema van dit schooljaar gingen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar
klasdoorbrekend aan de slag.
Ze gingen samen op ontdekking wat er allemaal te zien is op ons schooldomein. Ze keken goed naar de
gebouwen en probeerden een maquette te bouwen. Geen eenvoudige opdracht maar door met elkaar fijn
samen te werken kregen we mooie resultaten!

Het Fort van Kessel
Wij zijn met het vijfde naar het fort van Kessel geweest. Het staat er al van de Eerste Wereldoorlog. In de
Tweede Wereldoorlog hebben ze al het metaal vervangen. Het beton van de grote gang is wel 4m dik!
De grootste bom noemden ze de Dikke Berta. Rond het fort is er water. Daar kon je niet door zwemmen want
er zaten grote pinnen in en en er was prikkeldraad rond gespannen. Er was 1 plek waar je over kon gaan als je
je geweer boven water hield. Er staat nog altijd een brug die er die er toen ook stond. We zijn ook op het Fort
geweest. Daar stond vroeger een koepel die leek op een paddenstoel. Daar zaten kanonnen in.
Vic en Axl L5

Een olieramp
Vandaag hebben we in L5 een olie-experiment gedaan. Onze juf had voor ons een olieramp nagebootst. Wij
kregen hier opdrachten bij.
De eerste opdracht was dat we zoveel mogelijk olie uit het water visten. De beste tactiek was dat we het
water zuiverden met dan nog een potje bovenop het zuiversysteem waarin de olie achter bleef.
De tweede opdracht was dat we het water zo proper mogelijk moesten krijgen. Daar was de beste tactiek dat
je een bekertje pakt en dan een trechter met daarin een doekje en een watje. Dan doe je dat op elkaar. Dan
pak je de olie en roer je met een rietje. Dat deden we 6 keer en dan kregen we normaal licht bruin water.
Als derde opdracht moesten we een met olie besmeurde pluim weer proper krijgen. De beste tactiek was dat
je een zakje vult met dreft en water. Daarna schud je met het zakje en droog je het af met watjes.
Victor Faes en Hanno

KALENDER OKTOBER 2021
DATUM
UUR
Vrij 1
Za 2
Zo 3
Ma 4
Di 5
Woe 6
Do7
Vrij 8
Za 9
Zo 10
Ma11
Di 12
Woe 13

8u40-10u00

Do 14
Vrij 15
Za 16
Zo 17
Ma18
Di 19
Woe 20
Do 21
Vrij 22
Za 23
Zo 24
Ma 25
Di 26
Woe 27
Do 28
Vrij 29

Za 30
Zo 31

18u00-20u00

VOOR

ITEM

KOST

Startdatum bestellen van fruitmanden
Allen
L1 en L5
K3→L6

Schoolfotograaf
Medisch onderzoek : vaccinatie
Zwemmen

Allen

Week van het bos

Peuters

Peuterspeeluurtje (onder
voorbehoud)

K3→L6

Zwemmen
Laatste besteldatum fruitmanden

Allen

Halloween (leerlingen kunnen
verkleed naar school komen)
Oudercontact + fruitmanden afhalen
Dag van de jeugdbeweging
Cross-country (trophy)- L1 en L2 onder
voorbehoud

Allen
Allen
L1→L6

€ 2,25

€ 2,25

