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Morgen vrije dag voor de kinderen

studiedag voor de leerkrachten.

Vrijdag 12 december hebben wij onze tweede studiedag gepland. Met het team gaan we verder
onderzoeken hoe we het aspect technologie een gepaste plaats in onze lessen kunnen geven. Dit
zowel in de kleuterschool als de lagere school.
Onze kinderen kunnen zo genieten van een extra vrije dag en misschien spelen met de geschenken
die de Sint gebracht heeft.

Snurk snurk snurk
Meester Danny ontving op 2 december
een brief van de Sint. In sierlijke letters
schreef de Sint dat hij een probleem had.
Twee Pieten snurkten s nachts zo luid
dat hij geen oog kon dichtdoen. De Sint
vroeg of onze school misschien een
oplossing kon bedenken. We bleven niet
bij de pakken zitten en stelden voor om
de twee snurkers te logeren ; ééntje in de
vertelbarak en ééntje in een tentje aan
het touwenparcours. Al snel bleek dat
we met echte sloddervossen te maken
hadden : het wasgoed, lege flesjes en
eetresten slingerden rond hun nieuwe slaapplaats. s Morgens gingen de kinderen benieuwd een
kijkje nemen. Donderdagnacht zetten de Pieten de klassen overhoop. Sommige kinderen vonden
dat de Pieten echt boos en ondeugend waren !
Op vrijdag, de dag van het bezoek, kon iedereen de snurkende Pieten horen. Terwijl de Sint
feestelijke onthaald werd met zijn caravan, hadden de twee Pieten besloten niet vroeg op te staan.
Pas na een luidruchtig Pieten opstaan! van 350 kinderstemmen kropen de slaapkoppen uit hun
tent.
Eerst brachten de Sint en de Pieten een bezoek aan de kleuters. Voor hen bracht de Sint een
ballenvanger voor op de speelplaats mee.
In de lagere school werden stoute kinderen op het matje geroepen. Uit de geschenkenzak toverden
de Pieten 10 judomatten, twee Zweedse banken, twee hockeydoeltjes, minihordes, ballen en nog
ander turnmateriaal.
Meester Danny was ook blij met deze cadeaus want deze cadeaus zijn bijna 5000 euro waard.
Het was opnieuw veel te snel middag en toen moest de Sint vertrekken naar een andere school.
Hij bedankte ons nog om de snurkers onderdak te geven. Hij kon nu uitgerust beginnen aan het
drukke pakjesweekend. De kinderen genoten nog van een spelnamiddag en trokken dan met een
geschenkzakje naar huis. Maar bij velen was de inhoud van het zakje al in de buik beland.

Leren leren
Ter herinnering : De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders worden woensdag
17 december uitgenodigd voor de voorstelling LEREN LEREN van Paul Maes.
Vanaf 18.45 staan de deuren van de turnzaal open, de voorstel begint om 19.00
Toegang gratis. Niet te missen ! Misschien wel de aanzet om echt te leren hoe men moet leren in
de basisschool maar ook in het middelbaar.

5 december

2de lj

Pietenspel.

Alle kinderen van het tweede leerjaar kregen een pietennaam : pakjespiet,
bakpiet, snoeppiet, turnpiet, hoofdpiet, knuffelpiet,
Op het pietenganzenbord
moesten ze telkens als ze op een pietenhoofd kwamen een opdracht doen :
een roe maken, zakspringen, letterkoekjes in potten mikken, geblinddoekt dingen
voelen en proeven, mekaar schminken, spijker aan een touw in een fles mikken .
De punten die ze konden verdienen waren letterkoekjes. Het was een leuke en
ook lekkere namiddag.

Mijn gek dier (van Maroussia uit 2A)

Enkele bevindingen van 1 B rond
grootouderdag :
Ik ken een gek dier.
Jana V. : Ik vond het heel leuk.
Ik zal eens vertellen hoe het eruit ziet.
Mijn dier heeft :
Bo : Ik vond het turnen het leukst.
- een kop zo groen als gras.
Jef : Ik vond het leuk dat we mochten
- een lijfje zo kleurig als alle kleuren van de
stoefen bij de moekes en vakes.
regenboog.
Janne : Ik vond het leuk dat we samen
- poten zo zwart als de nacht in het maanlicht. cake gingen eten.
- voelsprieten zo groen als een kikker.
Josefien : Ik vond het leuk dat we een
- een gezicht zo snoezig als de liefste poes.
gedichtje hadden voorgedragen en ons
rupsje mochten afgeven.
Cisse : Ik vond het grappig dat toen
wij santé gingen doen vake morste.
Jamie : Ik vond het kei leuk dat ik
mocht proberen vake om te duwen
tijdens de turnles. Het is niet gelukt!
Cil : Ik wil dit nog eens doen. De
grootouders mogen nog een keer
komen!

Thema : De Middeleeuwen.
We zijn vrijdag naar een Middeleeuws museum geweest. Het was kei-leuk. Er waren twee
groepen. De arme, zoals de boeren, en er waren ook rijke zoals ambachtsmannen.
De arme mensen hebben pannenkoeken mogen bakken, een kaars rollen, een touw twijnen, hout
hakken een een bandje maken.
De rijkere mensen mochten een stuiver maken, een buideltje, een beiteltje en in een steen een
vorm maken met het beiteltje.
We moesten onze boterhammen opeten in een herberg en we zijn terug naar school gegaan met
een bus. Op school hebben we nog wat verteld hoe we gingen komen naar een bruiloft die op
woensdag 3 december plaatsvond.
Kristof 5B

Nog even overdrijven met 4A.
Ik kan lopen.
Ik kan zo hard lopen.
Ik kan harder lopen dan de dominoblokjes.
(Mathias)

Ik kan eten.
Ik kan veel eten.
Ik kan twee weken aan een stuk eten.
(Linde)

Ik kan lopen.
Ik kan heel hard lopen.
Ik kan sneller lopen als het licht. (Daan)

Ik kan apen nadoen.
Ik kan heel goed apen nadoen.
Ik kan zo goed apen nadoen dat ik nu in
de apenkooi van de dierentuin zit. (Lara)

De kleuters van juffrouw Jo trokken op 1 december naar het
rust- en verzorgingstehuis Pniël in Pulderbos.
Eerst brachten ze er hun dansjes met de muzikale
wasmachine, het optreden dat ze ook op het grootoudersfeest
verzorgden. Daarna gingen ze samen met de bewoners
versieringen maken voor het Sinterklaasfeest.

Wist je dat :
- we in het begin wel wat stilletjes waren maar het ijs vlug gebroken was ?
- twee bewoners van Pniël ook probeerden door onze wasmachine te kruipen
tot groot jolijt van de anderen, maar dat het niet gelukt was ?
- het een hele verhuis was om alles voor ons optreden mee naar ginder te
nemen, vandaar nog eens bedankt aan de mama s en papa die hielpen ?
- Zwarte Piet er voor ons al zakjes snoep had achtergelaten ?
- Leentje en Fred dikke vrienden geworden zijn ?
- Sommige bewoners wel dachten dat ze mooi kleurden maar dat dat volgens
eentje van onze kleuters niet zo was ?
- jong en oud genoten hebben van deze namiddag ?

Nieuws van Muzand
Graag nodigen wij alle kinderen en hun ouders uit, om op 20 december, aanwezig te zijn bij de
opening van de Wechelse kerststal. Het begint stilaan een traditie te worden maar bij het afwerken
van de kerststal hoort er een opening. Na de Mis van 19u00, waarin het gezinskoor Muzand
optreedt, zullen er ook buiten aan de stal enkele liederen worden gebracht. Om het geheel gezellig
te houden zijn er enkele vuurkorven en is er gratis warme choco voorzien. Tegen een schappelijke
prijs is er glühwein, soep en jenever te verkrijgen. Hongerigen spijzen doen we met een Wechels
miniworstenbroodje.
Ook op Kerstmis verwachten we veel kinderen in de kerk. De H.Mis begint om 10u30. Muzand zal
ook hier weer present zijn ! Kinderen en volwassenen die graag eens willen meezingen zijn
welkom. Een telefoontje naar Liliane op 03.309.06.07 en je komt alles te weten.

Kalender van 12 december tot 19 december
Maandag 15 december

Info Durbuy : De vijfde- en zesdeklassers en hun ouders worden
verwacht om 19.30 in de eetzaal.
Dinsdag 16 december
Medisch onderzoek in de school : 1a en 1b.
Woensdag 17 december
Opendeur voor de nieuwe kleuters die starten na de kerstvakantie. De
kleuters en hun ouders zijn welkom na de speeltijd om een uurtje de klas
te verkennen en kennis te maken.
Muzenboek
In het muzenboek krijg je info over de realisaties van de kinderen voor
muzisch opvoeding. De ouders worden uitgenodigd om hun appreciatie
neer te schrijven op de ouderetiketten. (enkel lagere school)
Theater-voordracht : Leren Leren voor de leerlingen van 5 en 6 en hun
ouders. Begin 19.00 in de turnzaal.
Donderdag 18 december
Doesessies in VTST : onze zesdeklassers gaan proeven van het
technisch onderwijs door zelf aan de slag te gaan.
Vrijdag 19 december
Eucharistieviering om 9 uur. Alle ouders worden uitgenodigd om mee
te vieren.
Schoolkrant
Ter info : vrijdag 19 december is een gewone schooldag ; de vakantie start dus om 15.00 (en niet s
middags)

Week 51 (15-19dec)

2.5j en 1K
Kerstmis

2KA en 2KB
Kerstmis

3KA en 3KB
Kerstmis en Nieuwjaar.

Voorbereidingen kerstfeest.
We schreven in onze vorige krant al dat in
alle kleuterklasjes en het eerste en tweede
leerjaar de kinderen elkaar willen verrassen
met een kerstcadeautje. Graag de cadeautjes
die nog niet meegegeven zijn (maximale
prijs 2 Euro) ten laatste woensdag mee te
geven a.u.b.
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