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Schooljaar 2018-2019 : maart - april
Jaarthema: Een hart voor de natuur…
Van 25 januari tot 1 februari was het poëzieweek. Wij lieten dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Elke dag konden de
kinderen een gedicht lezen. Het gedicht was niet volledig, er was telkens een woord weg gelaten. De kinderen
konden hun ideeën in een brievenbus droppen en de groene bende had dan de moeilijke taak om het leukste woord
te kiezen. Hieronder kunnen jullie de gedichtjes lezen en wie er won.
De vis
In de donkere zee
woont de donkere vis
die aan de donkere stenen likt.
Hij zoekt en zoekt en likt,
waarna hij ze een voor een
van donker naar donkerder schikt.
Heb jij ook zoiets?
Zoiets geks, zoiets raars,
zoiets zonder MAGIE
Denk dan aan die vis.

Kletskleddernat
Kletskleddernat
onder de douche en in het bad.
Kletskleddernat
In de regen dat het spat.
Kletskleddernat
kopje onder in het zwembad
Kletskleddernat
Heerlijk al dat water.

En hoe schoon dat is.

Kletskleddernat
VISSEN doe ik later.

Geert De Kockere, 2016

Bron onbekend

Winnaar: Kaydee Bruyndonckx, 5B

Kaydee Bruyndoncx, 5B

De waterdruppel

In bad
Kijk de maan schijnt
door mijn haren
en ik kan de maan
in het water zien schijnen.

Kijk, de waterdruppel aan de kraan
klemt zich stevig vast eraan.
Hij wil niet vallen in de goot
en stromen naar de sloot.
Ik tel nu al tot elf
nog hangt de druppel, aan de helft
Hij zwelt van trots, maar ’t duurt
slechts even…
drup! en uit is ’t druppelleven
Bron: 123lesidee

Winnaars: Rida Laaraj 5B, Elina
Hussani 5B, Faty Soumah 5B

Als ik even storm
flakkert het licht.
Ik probeer de maan
uit het water te vissen.
Hij ZUIGT even
op mijn duim, naar mijn zus
doet het licht uit.
Zij wil ook in bad.

Duizend druppeltjes water….
Duizend druppels water zitten in de kraan.
En het allereerste zit helemaal vooraan.
Draai de kraan maar open, kijk eens wat daar is:
Duizend druppels water, lekker schoon en fris.
Duizend druppels water, tikkele tikke tak,
Stromen in de gootsteen, stromen in de bak.
Stromen in de ketel, stromen in het glas.
Duizend druppels water zijn een hele plas.
Duizend druppels water spetteren in de pan,
Want daar wordt de groente gaar en lekker van.
Duizend druppels water zijn er voor de dorst,
Om wat schoon te maken, als je hebt gemorst.
Duizend druppels water zitten in de kraan,
Om de KINDEREN te schrobben,
om in bad te gaan.
Duizend druppels water en nog heel veel meer,
Draai de kraan maar open,
daar komt het water weer.
Bron: 123lesidee

Winnaar:
Nand Beauprez, 3

Remco Ekkers,Praten met een reiger,
Den Haag, Leopold, 1986

Winnaar: Stela Toma, 6
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School in actie
De groene klas; eerste en tweede kleuterklas kreeg vreemd bezoek…
Vreemd bezoek in de klas! De juffen speelden een poppenspel. Drie ruimtewezens waren op bezoek in onze klas.
Ze hadden een noodlanding moeten maken omdat hun ruimteschip stuk was gegaan. We bouwden voor hen een
nieuw ruimteschip zodat ze op het einde van het thema terug konden vertrekken.
Ondertussen hebben we ons verder verdiept in de wereld van sterren en planeten. We gingen op 'ontdekkingstocht
doorheen de ruimte' ! 3,2,1,0… Daar gaat de raket! We hebben er echt één afgeschoten, hoog in de lucht.
De poppenhoek was omgetoverd in een ruimtehoek. Als echte astronauten konden de kleuters aan de slag. Er was
ook een héél donker hoekje waar we met zaklampen op zoek konden gaan naar de astronauten, de sterren…
De zandtafel werd een maanlandschap waarop astronauten een landing maakten. In de bouwhoek werden constant
verschillende raketten gemaakt en in de knutselhoek maakten we raketten en astronautjes met ons eigen gezicht in!

Oudste kleuters
ER WAS EENS… een kleuterklas die op een maandagmorgen naar een toneeltje gingen kijken.
Alle kinderen van de groene, oranje en gele klas keken naar het sprookje ‘Roodkapje’.
Het was een klein beetje eng want de boze wolf at oma en roodkapje zo maar op!

Roodkapje nam haar mandje met koekjes en ging het bos in, maar de kindjes hadden ook graag koekjes.
Ze wilden graag evenveel koekjes en samen kwamen wij tot de oplossing. We leerden het liedje ‘Zeg Roodkapje,
waar gaan we heen…’ Dit kunnen we al uit volle borst meezingen. In de klas konden we ons verkleden als
Roodkapje, oma, de jager of de wolf en dan konden we het verhaal naspelen. Wat een pret! We scheurden rood
papier en gaven Roodkapje een mooie rode mantel. Ook knutselden we een wolf. Die schilderden we met een
tandenborstel. En met zoutdeeg maakten we lekkere koekjes voor in ons zelf geknutseld mandje.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?… SNEEUWWITJE.
De juf las het verhaal voor en samen bekeken we de film. Daarna konden we het verhaal zelf naspelen met poppen.
We puzzelden de sprookjes van wel 100 stukken mooi in elkaar en werkten samen door te spiegelen.
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In het verhaal komen ook dwergen voor,
maar hoeveel waren er nu ook weer?
Ze zijn met 7 dwergen. We telden tot 7, maakten groepjes
van 7, legden de 7 dwergen in volgorde en zo veel meer.
Verder in het bos, zagen we een andere prinses,
Doornroosje. Ze woont in een mooi kasteel.
Samen met de kinderen knutselden we de prinses en
bouwden we kastelen, wel torenhoog. En de draak ?
Die konden we verslaan dus kunnen we ons sprookje
eindigen met… EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG!

Sportdagen
Maandag 18 februari vertrok het derde leerjaar in het zonnige weertje naar de sporthal van Temse. Daar mochten
zij een hele dag gaan sporten en bewegen. Het was een zeer leuke dag. Ze begonnen met een initiatie badminton. Dit
hadden ze zeer snel onder de knie. Na het badmintonnen stond er iets op de planning waar ze nog nooit van gehoord
hadden. We gingen aan Multi Skillz doen. Dit is een unieke sport die kinderen de kans geeft om verder te
ontwikkelen in hun motorische vaardigheden. Het hoofddoel van Multi Skillz is om iedereen aan het sporten te
zetten door de all-in-one-sportformule. Het was voor vele kinderen een unieke ervaring. Na deze leuke voormiddag
was het tijd voor boterhammetjes. We mochten zelfs even buitenspelen. In de namiddag deden we aan atletiek. In
een groot doorschuifsysteem mochten we hoogspringen, verspringen, (horde)lopen, trampoline springen en zoveel
meer. Het was een fijne, energieke en vermoeiende dag.

Ook onze andere klassen van de lagere school hebben de voorbije maanden intens gesport. Er waren de sportdagen
i.s.m. de sportdienst van de gemeente met juf Sofie. Anderzijds waren er ook de sportdagen met juf Leen ter
vervanging van het zwemmen . Zij werkt hiervoor ook samen met sportclubs uit Temse. Op deze wijze leren onze
leerlingen nieuwe sporten kennen en zijn ze al een beetje vertrouwd met de club in de buurt.

Nieuws uit de computerklas
Na de kerstvakantie zijn de leerlingen van het eerste gestart met wekelijks meer dan een half uur een bezoekje te
brengen aan de computerklas. Daar krijgen ze de kans om de leerstof op een speelse manier in te oefenen. Dit
gebeurt met educatieve software uit de ‘dainamic’ -serie, zoals William en Orthograf. Zij hebben ook de
grondwoorden leren ‘typen’ in Word. De tijd gaat dan wel heel snel en ze ontdekken dat er iets meer is dan fort-nite.
Op de site van danielbilliau.classy.be staan een pak leuke leesoefeningen. Ook op oefen.be!
De leerlingen van de derde graad komen ook wekelijks een half uurtje naar de computerklas om daar een cursus
dactylo te volgen onder toezicht van de juf. Dat flink zitten en die vingers op de juiste plaats zetten vraagt toch wel
wat inspanning.
Het zesde leerjaar is een heuse powerpoint komen maken waarin ze elk een ander land voorstelden. De resultaten
waren van hoge kwaliteit en de presentaties heel knap. Ze gaan na een korte instructie zelfstandig op zoek en
ontdekken zo al doende heel wat mogelijkheden.
Onze school zamelt nog steeds inktpatronen in. Heb je ze liggen thuis, breng ze gerust mee en bezorg ze aan meester
Bert. Liefst originele inktpatronen uit een huishoudelijk printer. Dus geen tonerbussen of kleurpatronen. Er moet
een kleine printchip inzitten. Bewaar jullie oude laptops, gsm’s, printers en opladers ook nog even. Binnenkort
houden we een heuse lenteschoonmaak naar aanleiding van ons jaarthema. Meer info volgt weldra…
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Zesde leerjaar:
De voorbije periode werkten we bij wereldoriëntatie rond het
thema ‘De aarde’. We ontdekten dat onze aardbol verdeeld is in 7
verschillende werelddelen en 3 grote oceanen. Ook leerden we om
onze plaats op aarde nauwkeurig te bepalen met de atlas via
coördinaten. Hoeveel graden noorderbreedte ligt New York?
Hoeveel graden oosterlengte ligt Sydney? Niet zo eenvoudig
allemaal…
We sloten dit thema af met het maken
van een spreekbeurt over een land naar
keuze.
In de computerklas leerden we hoe we
een powerpoint met animaties moesten
opstellen en deze mochten we dan
gebruiken tijdens onze presentatie.
Met het 5e en 6e leerjaar gingen we aansluitend ook naar zaal Roxy om de film ‘Earth:
Een onvergetelijke dag’ te bekijken.
Dit is een documentairefilm over het leven op aarde. We kregen het leven van bepaalde
dieren van heel dichtbij te zien en waren verwonderd over hun levenswijze. Een kleine
zebra in Afrika die wanhopig een wilde rivier probeert over te steken, een pinguïn die
zijn leven in Antarctica op het spel zet om zijn familie te voeden, potvissen die graag
verticaal liggen te ‘snoozen’,… Kortom, een mooie en soms spannende film vol met
interessante weetjes.

Personeel 2018-2019:
Juf Pascale blijft voorlopig nog afwezig. Juf Axelle blijft na de vakantie voor de klas staan.
Juf Machteld blijft afwezig tot eind juni. Juf Tjorven zal samen met juf Ann het derde leerjaar begeleiden.
Juf Lien neemt na de vakantie zwangerschapsrust. Zij wordt vervangen door juf Kim De Jonghe.
Juf Veerle is sinds januari met pensioen. Zij was reeds lange tijd afwezig om gezondheidsredenen.
Juf Melissa en juf Karen nemen verder de zorg bij de kleuters op.

Familienieuws
Afscheid:
 Irène Van de Velde, overgrootmoeder van Stan (L1B) en Leon (oranje klas) Van Camp,
grootmoeder van Wim Van Camp (ouderraad)
 Gerard Neyt, stiefpapa van meester Bert De Bock
Nieuw leven:
 Liv De Bock, dochtertje van juf Lien Verbiest (L4) en Robby, zusje van Lune (rode klas)
 Lena De Maeyer, dochtertje van juf Sielke ( Gele klas ) en Kevin, zusje van Kobe (L1A) en Julie (groene klas)
 Alisce Smet, kleindochtertje van juf Leen Schoenaerts ( turnjuf )

WIST JE DATJES van de ouderraad
… We met heel wat mama’s en papa’s meer dan 200 pannenkoeken hebben gebakken?
… Alle kindjes en leerkrachten deze pannenkoeken hebben opgesmuld op lichtmis?
… Ook enkele mama’s hebben geholpen met het uitdelen van de pannenkoeken?
… De ouderraad en de school een dikke dikke merci willen zeggen aan al deze bakkers en helpende handen?
… We op zoek zijn naar enkele mama’s en papa’s die willen helpen met de voorbereidingen van ons eetfestijn?
… We nog wat helpende handen zoeken om groenten te snijden op vrijdagnamiddag 22/03/19?
Of om op het eetfestijn zelf een 2-tal uurtjes af te wassen of op te dienen?
… Je hierover zeker contact mag opnemen met één van de leden van de ouderraad of via
ouderraad@edu.heiligharttemse.be?
… Ons eetfestijn doorgaat op zaterdag 23/03/19 in zaal de Leeuwerck?
… We dit jaar niet enkel spaghetti serveren maar ook overheerlijke couscous?
… De spaghetti wordt gemaakt door Wim (papa van Stan (L1) en Leon (oranje klas)) en de couscous door Karima
(mama van Safouan (L1) en Noha (groene klas)).
… Je kan inschrijven voor het eetfestijn via het inschrijvingsstrookje dat de kinderen meekrijgen?
… De ouderraad op donderdag 21/03/19 na de carnavalstoet koffie en thee verkoopt op de speelplaats voor de
mama’s, papa’s, grootouders,…ten voordele van Broederlijk Delen?
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