Editie Zomer 2018

KOBA ZuidkANT vzw – Heiligstraat 6 – 2620 Hemiksem

Wist je…
Dat de oorsprong van de naam zomer waarschijnlijk is afgeleid
van het Middelnederlands somer en verwant aan het
Oudsaksisch, Oudhoogduits en Oudnoords sumar.
Dat de zomer steeds langer wordt en het langst zal zijn in het
jaar 3500?
Dat het eerste badpak voor vrouwen gemaakt werd in de 19e
eeuw en lange mouwen en wollen pijpen had?
Dat de Eifeltoren op warme zomerdagen bijna 15cm langer
wordt, omdat het ijzer uitzet?
Dat het grootste schepijsje in Italië geschept werd en bijna
2,81m hoog was?
Dat je haar en nagels sneller groeien in de zomer?
Dat mensen vrolijker en positiever worden tijdens de
zomermaanden?

Dat je in dit nummer heel veel foto’s
terugvindt zowel van de communicanten
als de zomerfeesten?
Dat er leuke artikels zijn over de bos- en
expeditieklassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar?
Dat de oudste kleuters ook dit jaar een nachtje op school
doorbrachten?
Dat we in deze editie iemand in de bloemetjes zetten, we willen
haar danken voor haar jarenlange inzet voor het Wist
je. Bedankt Jirka!

De redactie van het ‘Wist je’ wenst iedereen een welverdiende
zomervakantie! Tot volgend schooljaar!

Nieuws van de Zonnekesschool

Tijd om te relaxen op vakantie maar eerst nog nuttige en belangrijke informatie.

Planning kleuterschool schooljaar 2018-2019

Op vrijdag 31 augustus zijn alle kleuterjuffen en de leerkrachten van het eerste leerjaar
aanwezig in hun klas om kennis te maken met de kleuters/leerlingen en ouders. Dit kan
allemaal van 18.00-19.30u. De ouderraad is ook aanwezig om jullie wegwijs te maken
naar de klas en de leerkracht waar uw kleuter gaat vertoeven vanaf maandag 3
september 2018.
Alle inschrijvingen voor het geboortejaar 2016 zijn al gebeurd. Dit geboortejaar is reeds
volzet. Juf Liesbeth neemt ouderschapsverlof tot aan de kerstvakantie. Na de vakantie
start ze in de eekhoornklas.
Het personeelsbestand in de kleuterschool ziet er in 2018-2019 als volgt uit:
Eendenklas
Juf Kim & Juf Ilse

Konijnenklas
Juf Caroline

Vlinderklas
Juf Vanessa

Eekhoornklas
Juf Véronique en
Juf Laura

Zeeklas
Juf Ann

Kabouterklas
Juf Marleen Sch.

Bosklas
Juf Lien

Toverklas
Mirja & Marleen St.

Kasteelklas
Nathalie

Circusklas
Saskia
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Andere ambten in de kleuterschool :
Juf Evelyne
Beleidsondersteuning (Basisschool)
Juf Mieke
Zorgcoördinator KS en 1°leerjaar
Juf Véronique
Zorgjuf KS
Meester Maarten Bewegingsopvoeding
Juf Evelyne
Bewegingsopvoeding
Juf Monique
Kinderverzorgster

Planning lagere school schooljaar 2018-2019

Juf Veerle DK start weer voltijds in het eerste leerjaar.
We verwelkomen Meester Daan in het 3e leerjaar.
Het personeelsbestand in de lagere school ziet er in 2018-2019 als volgt uit:
1A
Juf Marie

1B
Juf Veerle

1C
Juf Jente

2A
Juf Annemie

2B
Juf Nicky

2C
Juf Dorien

3A
Meester Daan

3B
Juf Karen

3C
Juf Lies D

4A
Juf Lotte

4B
Juf Stefan

4C
Juf Leen

5A
Juf Mieke &
Juf Katrien

5B
Juf Lien

5C
Juf Vicky

6A
Juf Tania

6B
Juf Rowie

6C
Meester Bart

Andere ambten in de lagere school :
Juf Christine
Zorgcoördinator lagere school
Juf Annelies
Zorgleerkracht
Juf Lies VDW
Zorgleerkracht
Juf Veerle P.
Zorgleerkracht
Meester Laurens
Lichamelijke opvoeding
Meester Maarten Lichamelijke opvoeding - zwemmen
Mijnheer André
ICT-Coördinator
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BELANGRIJKE OPMERKING:
De planning zoals hierboven weergegeven is nog niet voor 100% bindend. Er kunnen
zich, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, de volgende 2 maanden nog
altijd onvoorziene omstandigheden aandienen.

Inschrijvingen beschikbare plaatsen voor volgend schooljaar:

Naast de aanmeldingsprocedure voor kinderen van het geboortejaar 2016, kunnen er
nog kinderen ingeschreven worden. Dit graag na eerst een telefonische afspraak op
het nummer 03/887.69.78 gemaakt te hebben.
Hieronder kan u het aantal beschikbare plaatsen vinden per geboortejaar in de
kleuterschool en per leerjaar in de lagere school.
Dit is de stand van zaken op 27 juni 2018.
Lagere school
Beschikbare plaatsen
2011
2010
2009
2008
2007
2006

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

1
2
3
8
1
6

Kleuterschool
Beschikbare plaatsen
Geboortejaar 2016
Geboortejaar 2015
Geboortejaar 2014
Geboortejaar 2013
Geboortejaar 2012

0
2
0
0
0
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Inschrijvingen voor het geboortejaar 2017

Volgend schooljaar wordt de aanmeldingsprocedure herhaalt voor het geboortejaar
2017. De parameters en het mogelijke verloop van de inschrijvingen blijven hetzelfde
als dit schooljaar.
In de aanmeldingsprocedure zullen de volgende parameters gebruikt worden:
Voorrang aan ouders van leerlingen op de school.
Voorrang aan de kinderen van personeelsleden.
De objectieve parameter zijn de afstand tussen de school en het domicilieadres van
het kind of het werkadres van één van de ouders, opgegeven bij het aanmelden.
Onderstaand tijdspad, dat voorgesteld werd aan de Commissie inzake
leerlingenrechten, maakt al duidelijk wanneer welk deel van de procedure loopt:
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BELANGRIJKE OPMERKING:
Ouders, wacht niet tot het te laat is. Maak gebruik van de voorrangsregel! Deze periode
loopt meer dan 5 maanden en zorgt voor een iets “rustiger” gevoel. Hopelijk leidt dit
niet tot nonchalance waardoor je een mogelijke inschrijving misloopt.
Ook de kinderen geboren in november/december 2017 kunnen al ingeschreven
worden, ook al kunnen die pas starten in september 2020!
De aanmeldingsperiode van 3 weken moet er voor zorgen dat er geen
kampeertoestanden meer nodig zijn. De objectieve parameter van de afstand tot de
school van het domicilieadres van het kind of het werkadres van één van beide ouders
zal uiteindelijk bepalen of het kind een toegangsticket krijgt.
Mogelijke inschrijvingsdagen tijden de vakantie:
Maandag 27 augustus 2018
Dinsdag 28 augustus 2018
Woensdag 29 augustus 2018

van 10.00u -12.00u.
van 13.00u - 15.00u.
van 18.00u - 20.00u.
van 10.00u - 12.00u.

Ouderraad van de zonnekesschool

Dankzij hen kunnen we op school toch heel veel realiseren. In samenwerking met de
ouderraad hebben we vorig schooljaar de speelplaats van de afdeling Lindelei onder
handen genomen. Dit jaar was het de “Finishing Touch”.
De lagere school heeft een tekenwedstrijd gehouden en van een paar tekeningen
banners gemaakt. Deze zijn te bewonderen op de speelplaats in de Lindelei.
De opbrengst van de wafelslag van dit schooljaar is helemaal naar een ICT-project
gegaan nl. de aankoop van verschillende tablets. Zij hebben ook een beamer
geplaatst op de binnenkoer. Dankzij hen heeft elke voetbalfan de match tijdens de
zomerfeesten kunnen volgen op het grote scherm. Hiervoor onze grote dank!
Dankjewel dus aan de ouderraad om mee de schouders onder alle projecten te zetten
en natuurlijk ook aan jullie allemaal voor het kopen van wafeltjes! Indien u graag
meewerkt aan de projecten kan U de ouderraad contacteren via:
ouderraad@gvbh.be
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Enkele belangrijke data… noteer ze alvast!

Kijkdag voor de kleuterschool en het 1°leerjaar:
 Vrijdag 31 augustus 2018 om 18.00u.
Plaatselijke verlofdagen 2018 – 2019
 woensdag 1 oktober 2018
 woensdag 6 februari 2019
 maandag 29 mei 2019
Pedagogische studiedagen 2018 – 2019
 maandag 15 oktober 2019
 woensdag 13 maart 2019
Belangrijke data:
 Vormsel: Zondag 26 mei 2019
 Eerste communie: Zaterdag 8 juni 2019

Raadpleeg de website

We trachten op het einde van het schooljaar een overzicht te bezorgen van zoveel
mogelijk activiteiten die op school zullen doorgaan volgend schooljaar. Doch kan het
zijn dat deze data aangevuld of gewijzigd worden omwille van praktische redenen. U
zal van wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden door het secretariaat of de
klasleerkracht.
Hierbij aansluitend wil ik u ook vragen dat wanneer er eventuele wijzigingen zijn in uw
contactgegevens, u deze zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het secretariaat:
secretariaat@gvbh.be
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Zomerfeesten

Een apart woordje van dank aan de mensen die zich op de Zomerfeesten
belangeloos hebben ingezet om ook dit jaar dit schoolfeest te doen slagen. Als ook
aan de mensen die zo gul zijn geweest tijdens dit weekend. Dit geeft ons een positief
gevoel te weten dat er zoveel mensen ons steunen.

Vrijwilligers

Onze school drijft naast het enthousiasme en engagement van de leerkrachten ook
voor een groot stuk op de bereidwilligheid en inzet van heel wat vrijwilligers. Via deze
weg wil ik dan ook iedere ouder, grootouder of andere persoon die onze school een
warm hart toedraagt en zijn of haar steentje heeft bijgedragen dit schooljaar van
harte bedanken. Of het nu ging om wekelijks te komen lezen, te sporten, te helpen bij
activiteiten in de klas, mee op uitstap te gaan met de klas van je zoon of dochter of
om op grotere schoolactiviteiten mee de handen uit de mouwen te steken…
BEDANKT!

Tenslotte

De school opent zijn poorten op maandag 3 september 2018 om 8.00u. De ouderraad
zal paraat staan met een koffiestand om jullie te verwelkomen. Let op, alle kleuters en
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden verwacht in de Heiligstraat. De
leerlingen van het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar worden op de grote
speelplaats in de Lindelei verwacht.
Belangrijk nog voor de ouders van de leerlingen van de Lindelei: maak goede
afspraken met je kind voor het verlaten van de school. Spreek altijd af aan dezelfde
poort! Dit zorgt voor duidelijkheid en vooral ook rust bij je eigen kind. Hieronder vindt u
een overzicht wie welke poort gebruikt en verwacht wordt om te gebruiken. Gebruik
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deze poorten ook wanneer je eens iemand anders je kind laat afhalen omdat je er
zelf niet geraakt. Dit voorkomt tranen bij kinderen en ongeruste harten bij de ouders
of anderen.




Grijze poort (Fr. Huysmanslaan): Fietsers die richting Heiligstraat moeten en
straten die daarachter liggen.
Groene poort (E. Van Nuffellaan): Voetgangers die richting Heiligstraat moeten
en straten die daarachter liggen.
Bruine poort (Lindelei): Voetgangers en fietsers die richting Lindelei,
Gemeenteplaats moeten en straten die daarachter liggen.

Ik wens aan iedereen een welverdiende, deugddoende vakantie met veel zon en
ontspanning! Laad jullie batterijen maar goed op!!!!

Evelyne Misselyn
Directie@interim
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD

Zo, het eerste jaar van het nieuwe bestuur zit er op, nu even
genieten van de vakantie en dan vliegen we er weer in om ook
volgend schooljaar ons steentje bij te dragen om de school van
onze kinderen te ondersteunen.

We hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten. De wafelslag was weer een groot succes,
nogmaals bedanktaan iedereen die wafeltjes heeft gekocht en verkocht, waardoor we de
school enorm kunnen helpen bij de aankoop van tablets en netbooks. Ook de nieuwe versie
van de fakkeltocht was een onverhoopt succes waar we het volgend schooljaar een vervolg
aan gaan breien. Onze eerste Kaas & Co avond liep wat minder, maar was daarom niet
minder leuk. We zijn al volop bezig om te bekijken welke activiteit we volgend jaar kunnen
organiseren. Meer informatie daarover volgt begin volgend schooljaar.
Ook op de zomerfeesten hebben we ons steentje bijgedragen en hebben we het hele
weekend het frituur bemand en ook meegeholpen in de Gouden Os. Ook hebben we ervoor
gezorgd dat voetbalminnende personen de wedstrijd van de Rode Duivels konden volgen,
waardoor heel veel mensen ook langer zijn blijven plakken op school, wat dan weer ervoor
gezorgd heeft dat er meer gedronken en gegeten is geweest.
We liepen als ouderraad ook voor het eerst rond met onze nieuwe T-shirts. Dankzij deze Tshirts weten mensen wie ze kunnen aanspreken. Dus als je ons ziet rondlopen, spreek ons
gerust aan als je vragen of opmerkingen hebt!
Voor volgend schooljaar staan er al enkele data op onze agenda. Zo zijn we zoals elk jaar
weer aanwezig op het kennismakingsmoment in de kleuterschool op vrijdag 31 augustus, om
de kleuters en hun ouders wegwijs te maken in de school en ze naar de juiste klas te sturen.
Ook staan op we maandag 3 september ’s ochtends weer aan de schoolpoort van de
Heiligstraat om de ouders te verwelkomen met een tasje koffie of thee. Ook ouders die van
de afdeling Lindelei komen zijn van harte welkom om iets te komen drinken trouwens!
Er staat nog veel meer op de agenda voor volgend schooljaar, maar nu is het eerst tijd om te
genieten van de verdiende zomervakantie. En hopelijk kunnen we tussendoor nog een
wereldtitel vieren.
Aan alle mensen die dit jaar op 1 of andere manier hebben geholpen in de ouderraad, van
harte bedankt! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug!
Mike Vanden Eynde – Koen Lostrie – Erik Cornelis – Tom Germijns
Het bestuur van de ouderraad

Enkele maanden geleden was er een BV op onze school. Dit was met een
speciale reden. Omdat het Wistje met Pasen al afgesloten was, kan u dit nu
lezen, geschreven door een leerling van het 4e leerjaar. (n.v.d.r.)

Wistje datje…...
Voor we beginnen gaan we even een kleine quiz doen
luister goed : het is een heeeeeeeeeeeeeele goede
zanger, met grijs haar , en zijn voornaam begint met
een b en eindigt op een t. weet je het al? Goed het is
Bart Peeters. Onlangs is hij op onze school geweest.
Omdat ik een wens had in gestuurd op ketnet.be ik
dacht eerst dat het niet zou lukken en toen zeiden ze
dat ik alleen maar op gesprek mocht en niet Bart
Peeters echt ontmoeten. en zelfs een jaar later werd
mijn mama gebeld door ketnet dat ik op gesprek
mocht. mama had er niet bij gezegd dat sommige
wensen ook echt uit kwamen, omdat ik misschien
teleurgesteld zou zijn als ik er niet bij zat. Een paar
maanden later zat ik in de klas naar de meester te
luisteren toen ik het gekraak van de deur hoorde en
toen zag ik hem mijn grote idool dat was echt wel de
mooiste dag ooit.
Einde wistje datje
Finn de schepper

Dit jaar houden de kangoeroes van het vijfde leerjaar een vlieg-projectje.
Dat betekent dat ze in groepjes van twee een soort van vliegtuigje gaan maken. Zo zijn er
papieren vliegers, speciale raketten, een uitvinding van Leonardo Da Vinci maar dan in het klein,…
Iedereen vindt het wel leuk om zo eens een taak te maken. Nu is het nog afwachten: gaat het
lukken of mislukken? Ze kijken er naar uit, maar het is voor iedereen spannend. We moeten elkaar
ook beoordelen. Duimen jullie mee voor een goede vlieg-test !
Lies 5B
Ondertussen zijn alle vliegende voorwerpen getest. De resultaten waren heel leuk om te zien.
Raketlancering

Papieren vliegers

luchtballon

Wist je...
het digitale schoolkrantje dat 4 keer per jaar verschijnt...

Natuurlijk wist je dat!
Je zit op dit moment een van de enthousiaste artikeltjes te lezen.
En het is er eentje met een boodschap en een oproep... of eerder een uitnodiging.
Al .... jaren bundel ik samen met een fijn team van mama's en papa's, en in aangename
samenwerking met leerkrachten en directie, artikels rond het reilen en zeilen in "onze"
school. We brengen verslag uit over een van de voorbije activiteiten of kondigen
enthousiast een nieuwtje aan. We zitten hier bij onze redactie namelijk vaak op de
eerste rij als er iets te gebeuren staat.
En vandaag breng ik mijn "nieuwtje" rechtstreeks tot bij jullie.
In navolging van haar 2 zussen gaat nu ook Britte de lagere school verlaten. Er
wachten haar, en ook mij, nieuwe uitdagingen. En daarom geef ik mijn fakkel bij de
schoolkrantredactie graag door aan jullie!
Wie heeft er zin om samen met Inge en Ellen de schouders 4 keer per jaar mee onder
ons schoolkrantje te zetten?
Je hoeft geen journalistieke opleiding gevolgd te hebben. Gewoon een portie goesting
om onze school mee te beleven volstaat.
Je krijgt er alvast veel voldoening, fijne mensen rond jou en een voorbehouden
plaatsje op de zomerfeesten voor terug.
Jirka

speciale woordpuzzel!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meerdaagse uitstap in het 6e leerjaar
Dit vind je in het Wistje, je kan ze oplossen
Groep van ouders die het Wistje maken
Deze kan je afdrukken en inkleuren
Kleur van de poort van de lagere school (Niet grijs of bruin)
Rubriek in het Wistje met geboortekaartjes
Seizoen waarin het eerste Wistje van het schooljaar verschijnt
Naam van de schoolkrant
Straat waar de kleuterschool is
Jaarlijks schoolfeest
Dit vind je in het Wistje, je kan er lekkere dingen mee maken
Dit zeggen we tegen de persoon die dit jaar met het Wistje stopt

Watermeloen-frambozenijsjes
Ingrediënten
500 gr pitloze watermeloen
130 gr frambozen
50 gr aalbessen
1 cl suikersiroop
zeste van 1 limoen
1 el limoensap
Bereiding
Doe alle ingrediënten in de blender.
Giet in potjes en zet voor minstens 4 uur in de diepvriezer.

Aardbei -yoghurtijsjes

Ingrediënten
250 gr aardbeien
200 gr Griekse yoghurt
1 zakje vanillesuiker
2 el suiker
Bereiding
Doe alle ingrediënten in een blender en mix goed.
Giet in ijslollyvormpjes en laat minstens 4 uur invriezen.

Nieuwkomertjes
Juf Leen van 4C en Ian
mochten hun eerste
kindje verwelkomen. Ze
luistert naar de naam
Loes.

Thiago uit de circusklas
is grote broer geworden
van Mathéo

Lennert uit de toverklas
heeft er een
speelkameraadje bij:
Nioh!
Dikke proficiat aan de broers en de ouders!

Ook dit jaar waren er weer heel wat feesten. Hier volgt een overzicht van de
feestvierders (waarvan we een kaartje ontvangen hebben).

Eerste communie en Lentefeest

Vormelingen 2018

Proficiat met jullie eerste communie, lentefeest en Vormsel!

Verbind de punten …. Volg het alfabet !

Joepie… we slapen op school…
Eindelijk is het zover…. We kijken er al zo lang naar uit!
Ons Zonnekesplein wordt omgetoverd tot een heus bed/ matras/ veldbed/ luchtmatrassen
– paradijs. Alle ouders installeren zelf het bed van hun kleuter. Bedankt lieve ouders voor
deze hulp!

Na een dikke zoen en knuffel gaan onze mama’s en papa’s naar huis. Daarna spelen we
spelletjes op de speelplaats. Joepie! We zijn verdeeld in verschillende groepjes en schuiven
door van spel naar spel. Kijk maar eens…

Na de spelletjes spelen we een superleuke quiz. We moeten heel goed nadenken! Tijdens
de quiz krijgen we vragen zoals: “Zoek eens vijf groenten of fruitnamen die beginnen met
de letter A” of de kleuters raden wat de juffen uitbeelden. Elke groep doet flink zijn best en
wil natuurlijk winnen! We hebben ook een super jury die haar taak ieder jaar heel ernstig
neemt 

Na de leuke quiz smullen we van een lekker dessertje! Dat smaakt! Njam!

Stilaan worden onze kleuters moe… we doen onze pyjama aan, poetsen onze tanden en
kruipen in ons bedje. Nu nog een verhaal en daarna… oogjes dicht en snaveltjes toe…
SLAAP LEKKER!

Na het heerlijk slapen op school wacht er nog een lekker ontbijt!! We smullen sandwiches
en heerlijke koffiekoeken. We drinken melk, chocomelk, fruitsap… njammie!!

Onze kleuters hebben ervan genoten en wij ook! Het was weer dolle pret! Tot volgend jaar!
Lieve groetjes,
Juffen derde kleuterklas

Fotoverslag bosklassen 6de leerjaar 2018 – Sart Lez Spa

De bus uitladen is best
vermoeiend.

.

Een lekkere barbecue in een gezellig
houten hutje.

Een spannende casino avond.

Het stoere kasteelvolk bij
kasteel Franchimont

Betrapt Mauro,
niet met stenen gooien!

Interessante lessen over dieren
en de jacht.

Het debiet berekenen van
de Hoëgne.

De kleine mijnwerkersliftjes in Blégny

.

De mijnwerkers van het zesde

Een wandeling doorheen
een mooi bos.

Hindernissenparcours op
het domein.

Einde.

Sportvoormiddag 1ste leerjaar
Op donderdagvoormiddag hebben alle leerjaren (om de 6 weken) een heuse
sportvoormiddag in de sporthal van Hemiksem.
Deze sportvoormiddagen zijn steeds een extraatje voor de leerlingen en zij vinden dit top.
Langs deze weg willen wij ook alle vrijwilligers die dit jaar zijn komen helpen enorm
bedanken!
Dankzij jullie kunnen we dit blijven doen en hebben alle kinderen steeds een voormiddag om
naar uit te kijken!

Als er (groot)ouders zich geroepen voelen om dit volgend jaar ook mee te ervaren, altijd
welkom!
Enkele sfeerbeelden van het 1ste leerjaar.

Teenslippers met de afdruk van je voeten
Benodigdheden :
Wit blad
Verf voor voeten
Verf voor stippen of pareltjes
Wattenstaafjes

Hoe ga je te werk?
*Smeer je voeten in met verf (op het voorbeeld blauw)
*Maak een afdruk van je voeten op je blad
*Laat drogen
*Teken rond de afdruk van je voeten teenslipper
*Dit kan je doen door met een wattenstaafje stippen
te zetten in een andere kleur verf
*Of je plakt pareltjes die de vorm van je voet volgen
*Plak een parel tussen je grote teen en de daarop
volgende
*Verbind de parel met de ontrek ( zie voorbeeld)
*Versier naar keuze

Expeditieklassen 2018
Hallo iedereen die het wist’je leest. Mijn naam is Mica. Wij zijn met
het vierde en het vijfde naar Herentals geweest.
Ik ga vertellen over die dinsdag. We zijn natuurlijk eerst opgestaan.
Dan hebben we ontbeten . In de voormiddag was het sport en spel.
Dan gingen we middag eten. Daarna gingen we 3 de activiteiten
doen.
Wij begonnen met de microscopen. Wij moesten in groepen gaan
zitten elk groepje had een water diertje gekregen. We kregen een
blad met vragen over het diertje. We moesten alle vragen oplossen.
Toen moesten we doorschuiven.
We gingen naar de oma van Nyssa. Zij heeft uitleg gegeven over de
brink. Ze heeft over de bladeren verteld en ook over de vogels en op
het laatste had ze ons dode wespen, dode hommels, dode bijen en
dode motten laten zien.
Toen moesten we weer doorschuiven naar het laatste, dat was bij de
vijver. Daar gaf de meneer eerst uitleg over de water dieren. Toen
mochten we met een net vissen in het water. Ik mocht een kikker en
een salamander vasthouden.
Toen was de activiteit gedaan. Daarna mochten we nog even spelen.
Na het avondeten mochten we douchen en kaartjes of brieven
schrijven.
Daarna een verhaaltje en dan bed ingaan
22/06/2018

Mica Olivares

Expeditieklassen 2018
Hey, ik ben Laura van 4A en ik ben met heel het 4de en 5de leerjaar op stap
geweest. Ik vond het super leuk dus ik ga jou er wat meer over vertellen!
Aankomst: We kwamen aan bij het gebouw De Brink maar daar later meer
over. Er zaten nog allemaal koffers in de bus die moesten natuurlijk uit dus we
zetten ze even op het plein. Daarna mochten we naar onze kamers onze koffers
uitladen. En daarna gingen we direct het bos in.

2de dag: Vandaag deden we een soort van doorschuif systeem. Eerst gingen we
naar iemand die veel afwist van vijverdieren daar hebben we geleerd welk dier
wat doet , dan moesten we nog eens doorschuiven naar een mevrouw die heel
veel afwist van bomen en geschiedenis. Daar hadden ze bijenkoppen en een
dode mot in een doosje, daarna moesten we doorschuiven naar mijn favoriet
de vijver expeditie daar mochten we een kikker en kikkervisjes vasthouden.

3de dag: We stonden op en we moesten al direct aan het werk met ons klaar te
maken. Om daarna zo vlug mogelijk aan het ontbijt te zijn, daar maakten we
onze lunch voor vanmiddag. Dan kon de dag beginnen .Eerst deden we een
soort bosspel met wandeling en we waren net op tijd terug voor naar de
melkerij te gaan. Daar hebben we namelijk veel geleerd over melk ,koeien en
nog meer.
4de dag: Vandaag gaan we naar Hidrodoe dat is een soort van water museum
en zoals gisteren hadden we alles weer netjes klaar gemaakt. ‘s morgens gingen
we te voet er naartoe. Eerst gingen we een soort van film over drinkwater
kijken in 4D! Daarna moesten we een soort toets/blad invullen en dan mochten
we vrij rondlopen en dat was super tof .

5de dag: Dit was de laatste dag. Deze dag was het aan het regenen en hebben
we een beetje binnen gezeten, deze dag zijn we ook vertrokken. Al onze koffers
stonden klaar om te vertrekken we stapten in de bus en DAAAG!
Schrijver: Laura Bosmans
School: Zonnekesschool Hemiksem

Beste mensen
Ik ga iets schrijven over de expeditie klassen
Als je mee zou gegaan zijn dan zou dat u mooiste vakantie aller tijden zijn
geweest
Ik vond het super maar dan ook super super super leuk je moogt zo veel zeggen
als je wilt maar dat was pas de leukste vakantie evrieting zo leuk dat ik zelfs
ziek er naar toe willen gaan ik zeg nu alleen maar hoe leuk het was maar jullie
vragen zich af wat heb je allemaal gedaan dat zal ik je nu zeggen
We kwamen aan en ik dacht gaan we hier slapen dus mijn gedachten zijden
ppppprrrrrrrrrr maar toen ik binnenkwam zij ik amai dit is alleen nog maar de
eetzaal een het is hier al fantastisch toen moesten de jongens beneden slapen
en wij mochten boven slapen ( de meisjes) ik en een paar vriendinnen lagen op
4b een het was juist toevallig dat 4b mijn klas is
eerst was er nog een beetje discussie wie mag er boven liggen
toen zij 1 van mijn vriendinnetjes ik zal wel van onder slapen
wij waren haar zeer dankbaar
Nu ben ik nog maar alleen bezig over de kamer we stappen over naar de
activiteiten
We hebben gevist in de vijver
ik heb 30 kikker visjes gevangen
we hebben onder de microscoop leven en dode diertjes onderzocht
we hebben wandel opdrachten gehad buiten de brik
en we hebben opdrachten gedaan binnen de brik

Dit was Zoë uit 4B met het
verslag van de expeditie
klassen

Een zonnebloem maken
Benodigdheden :
Wit papier
Een leeg wc-papierrolletje
Gele en groene verf
verfborstel
Zwarte stift
Passer of bord
Lijm
Zwarte peper
Hoe ga je te werk?
*Teken met een passer of rond een bord
een zwarte cirkel in het midden van je blad
*Duw het wc-papierrolletje een beetje plat
*Dop het randje in de gele verf
*Stempel de blaadjes van de zonnebloem
*Schilder blaadjes volledig geel
*Geef je bloem een steel in groene verf
*Laat even drogen
*Smeer de cirkel in met lijm
*Strooi er de gemalen zwarte peper over

Je zonnebloem is klaar !

“De expeditieklassen” door leerlingen van 5A
Het kamp (expeditie klassen) waar veel kinderen zich op
verheugden was een leuke , lange en leervolle week waar we met
z’n allen in twee lokalen van de scouts sliepen het 4de aan de
ingang en het 5de ergens in het midden van ons terrein.

De slaapkamers stonken soms (heel hard)maar zagen er heel proper
uit (vind ik) soms spoot er ook wel eens iemand met een bus deo
en toen stonk het pas

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Op expedietieklassen was het
superleuk.
Er waren superleuke activiteiten
en ook superleuke bomen om in te
klimmen. Voor de rest heb je ook
superleuke kamers om in te
slapen. En ook super mooie
bloemen en dieren.

PS: als je goed
kijkt en zoekt
kun je deze
dieren zien.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
EXPEDITIEKLASSEN 2018
Het is zo fijn om met iedereen samen te zijn.
Samen is het fijn.
Handjes omhoog.
Handjes omlaag.
Op het einde van de week zeiden we: “Daaaag!”

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Een zomerwoordzoeker !

Veel Plezier !

Sportdag 6de
Op 27/04 zijn wij met het 6de op sportdag geweest.
Daar waren 6 activiteiten te beleven:
nerfgame, lasergame, hindernisparcours,
hovercart, boogschieten en circustechnieken
Veel kinderen vonden deze activiteiten fantastisch.
3 activiteiten sprongen er boven uit voornamelijk :
hovercart, lasergame en nerfgame.
Een dag om nooit meer te vergeten!
Auteurs:
Loena Vekemans , Lais Olivares¨van 6A

Frisse pastasalade
Kids smullen van deze pastasalade. Lekker voor op een
warme dag....mmmmmh!
Wat heb je nodig?
Bouillon, macaroni, komkommer
in blokjes, augurk in blokjes, een
blikje maïs, knakworstjes in plakjes
(of hamblokjes), gekookte
worteltjes in plakjes (of een blikje
worteltjes/doperwtjes), crèmefraîche, zout en peper.
Hoe maak ik de pastasalade
De macaroni in bouillon beetgaar koken en goed af laten
koelen. Denk eraan een scheutje olijfolie door de pasta te
roeren zodat deze niet gaat plakken.
Als de pasta afgekoeld is, doe je er de komkommer, augurk,
maïs, worst en worteltjes doorheen. Hierna maak je een
dressing van crème-fraîche, mayonaise en met peper en
zout naar smaak! Deze voeg je toe als de pasta is afgekoeld
en alle ingrediënten zijn toegevoegd. Je kunt ook een
gewone sladressing gebruiken. Eet smakelijk!
TIP: vervang de knakworst door salamiblokjes en de augurk
door paprika voor een iets pittigere smaak!

Zondag 24 juni 2018: KUBB tornooi
Zoals de voorbije jaren werd er ook nu
weer op de tweede dag van het
zomerfeestenweekend gestreden voor de
felbegeerde KUBB-koning.

Deze wedstrijd staat onder
leiding van meester Bart
met assistentie van
meester Laurens en meester
Maarten.

Er waren 10 ploegen aanwezig, die in 2 poules speelden. Zo
moest elke ploeg 4 matchen spelen in de voorronden. Deze
duurden telkens 20 minuten.

Nadien moest elke ploeg nog 1 wedstrijd afwerken voor de
plaatsen. Deze wedstrijden werden volledig uitgespeeld,
zonder tijdslimiet.

En zo werden de winnaars bekend. De ploeg van de
jongenschiro mocht deze keer de trofee in ontvangst nemen:
de koning van hun finalespel. Proficiat!

Hopelijk zijn ze er volgend
jaar ook bij om hun titel te
verdedigen.

En bij deze nog een oproep…
Schrijf jullie volgend jaar
allemaal in, hoe meer ploegen,
hoe meer vreugde!
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