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Om te onthouden!
Zondag 18 augustus 2019
Landelijk Feest
Vivens got talent!
Donderdag 29 augustus 2019
Welkomstmoment op school
Maandag 2 september 2019
Start nieuwe schooljaar

Afscheid van
het 6de leerjaar!
Het ga jullie goed...

Viven in beweging!

Nieuwsbrief juli-augustus 2019
Viven in beweging!
Het schooljaar zit erop. De vakantie staat voor de deur. We kunnen
weer terugblikken op een meer dan geslaagd schooljaar.
Begin dit schooljaar werd Viven + geboren in de lagere school. Op
vrijdagnamiddag werden de kinderen ondergedompeld in heel wat
bekende en minder gekende sporten. In samenwerking met diverse
sportclubs konden de kinderen genieten van heel wat initiaties.
Volgend schooljaar willen we dit aanbod nog wat verruimen en ook
andere culturele activiteiten aanbieden.
We namen als school ook deel aan heel wat extra sportactiviteiten
op woensdagmiddag: de loopcriteria, netbal, unihockey, basketbal, …
Het hoogtepunt is de eerste plaats in de OLVA-cup van de jongens
van L5 en L6 in het voetbal. We zijn trots op alle sportprestaties
van alle kinderen in het afgelopen schooljaar.
Tijdens het schooljaar namen we ook deel aan heel wat sportdagen.
Rollebolle voor de kleuters, de Superheldenrun voor L1 en L2, de
Reis naar de toekomst voor L5 en L6 zijn hier enkele voorbeelden
van.
Maar ook als school zijn we ook in ‘beweging’. De nieuwbouw is op
komst. We zetten hard in op onze ‘outdoor education’. Onze mooie
groene omgeving willen we meer betrekken bij het klasgebeuren.
Met de leerkrachten zijn we in volle verkenning van het nieuwe
leerplan ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’. We zitten dus als school zeker
niet stil!
We kijken al uit naar het volgende schooljaar. Ons jaarthema ‘Zin in
Lezen’ belooft alvast veel goeds. Maar eerst even genieten van een
welverdiende vakantie!
Prettige vakantie! En… tot volgend schooljaar!
Meester Olivier

Bedankt voor jullie medewerking:
Beste leesouder, leesgrootouder, chauffeur, klusouder, …
Doorheen het schooljaar konden wij op jullie rekenen.

Van harte bedankt !

Als school groeiden we zo verder uit tot een levende, warme
schoolgemeenschap en was de betrokkenheid zeer groot !

Zondag 18 augustus 2019
Landelijk Feest - Activiteiten op school
Dinsdag 27 augustus 2019
Klusdag op school vanaf 9u
Helpende handen zijn steeds welkom!!
Donderdag 29 augustus 2019
Welkomstmoment tussen 16u en 18u
Maandag 2 september 2019
Start nieuwe schooljaar
Facultatieve vrije dagen 2019 - 2020
Maandag 30 september 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Pedagogische werkdagen 2019 - 2020
Woensdag 9 oktober 2019
Maandag 2 december 2019
Woensdag 22 januari 2020
Woensdag 18 maart 2020

Afval sorteren in de rode klas
De kleuters waren heel enthousiast over
het schoolproject: afval.
Toen de kleuters de klas binnengingen,
merkten ze op dat ‘viesvuilman’ hun klas
vol afval had gegooid.
Al heel snel sorteerden de kleuters het
afval.
Ze stapten tot bij de glascontainer en
gooiden het glas in het juiste gat.
De etensresten brachten we naar de
composthoop.
Ze merkten ook het PMD en restafval op.
De kleuters waren zo gedreven dat ze
ook de schoolomgeving hebben opruimd.
Ze zijn nu een echte SORTEERKONING
of -KONINGIN.

Kleuterpraat uit de gele klas
Vraag:Waar komt de melk vandaan?
“... van de koe”
“ … ze hebben een luier.”
“ ... ze vullen dat met melk.”
“ … de boer”
“ … ze hebben een kar en ze zetten daar allemaal
melkjes in en vullen dat met melk in de fabriek”
“… de koeien hebben melk gedronken”
“ … neen, water is het en dan komt er melk in hun
buik.”
“ … maar nee ’t is een uier, geen luier.”
” … De boer heeft daar een mixer voor en zuigt dan al
het melk uit de koe.”
Vraag: Waarom prikken muggen?
“ ...omdat ze stout zijn.”
“...omdat ze dat leuk vinden.”
“...dat ze bloed opzuigen, dat is hun eten, eh
...drinken.”
“ daar krijg je ook muggenbeten van.”

Mopjes uit de blauwe klas
Nadat meester Johan als imker verkleed in de klas
kwam, werkten we verder rond bijen. Bij het herhalen van de woordenschat zeiden ze allemaal in koor
bij het prentje van de imker: das een Johan!
We maken een klassikale bereiding en de juf legt de
ingrediënten uit. Ik vraag wat is dit en toon een fles
melk in brickvorm. Ze beginnen luid te denken.
Kleuters: “Een doos! Iets in je handen! Iets! Een fles!
Juf: Goed zo! Wat zit er in de fles?”
Kleuters: “Een andere fles! Een doos! Iets! Water!
Melk!”
Juf: “Melk zit er in de fles en waar komt de melk
vandaan?”
Kleuters: “Uit die doos! Uit de fles! Uit de fabriek!
Uit de winkel! Van bij jouw thuis! Van daar in je boekentas!
Juf: “Nee, vriendjes. De melk komt van de koe.”
Totale stilte bij de kleuters. Ze kijken elkaar aan.
Een kleuter zegt met de schouders opgetrokken:
“Aja, dat kan ook!”

De school is tijdens de vakantie open:

In juli: van 1 juli tot en met 3 juli 2019

In augustus: van 16 augustus tot en met 31 augustus 2019
Dit telkens van 9u tot 16u.

Landelijk Feest
Zondag 18 augustus 2019
Van 14u tot en met 18u.
Iedereen van harte welkom!

