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 Kalender 

20/12 KERSTVAKANTIE 

05/01 

Instap kleuters 

zwemmen 1 en  2 

TAALCARAVAN 

12/01 
Cult. Voorst. 1ste  

zwemmen kleuters 

16/01 
Cult.voorst. 2de 

med.onderzoek 5A 

19/01 Zwemmen 1 en 2 

26/01 vrijaf 

27/01 Cult.voorst. 2,5—3 j 

30/01 winterrapport 

02/02 
Instap kleuters 

zwemmen 1 en 2 

04/02 Oriëntatieloop 5 en 6 

07/02 PICARDPARTY 

09/02 Zwemmen 1 en 2 

12/02 Netbal 5de  

13/02 Rollebolle kleuters 

16/02 KROKUSVAKANTIE 

23/02 Instap kleuters 

! 

Op 4 december kwam de Sint naar onze 

school. Hij zocht naar een slaapplaats en 

kreeg die aangeboden .... in een mobilhome. 

Om 9 uur mochten de kinderen de Sint wak-

ker maken met enkele sinterklaasliedjes. 

Daar kon de Sint niet aan weerstaan. Hij werd 

dan ook op gejuich onthaald.  

In de voormiddag bracht hij, samen met de 

Pieten, een bezoekje aan de kleuters.  In de 

namiddag aan de kinderen van de lagere 

school. Hij had 

ook voor 

ieder 

kind 

wat 

lek-

kers bij 

en een leuke verrassing voor in de klas. 

 

Kinderen willen ook inspraak in het school-

gebeuren en hebben er bovendien dikwijls 

een frisse, moderne en creatieve kijk op. 

Ieder jaar wordt per klas (vanaf het vierde 

leerjaar) door en voor de leerlingen een 

afgevaardigde verkozen . Zij komen samen 

onder (bege)leiding van juf Iris en de direc-

tie. Er wordt besproken wat er beter kan en 

soms leidt dit ook tot concrete acties. Voor 

het schooljaar 2014-2015 werden verkozen: 

4a: Zahara Tunc, 4b: Yannick Bleux, 5a: Jitse 

Thonissen, 5b: Emma Geurts, 6a: Anouk Decroos, 6b: Nore Tollenaere. 

 
Ook dit jaar organiseert de wijk van Boven-Stal op Kerstavond vanaf 20 uur, een 

levende kerststal aan het schooltje (Kleuterweg). Je kan er iets komen drinken en 

een babbeltje slaan bij de kerststal en de vuurkorf. Na de nachtmis zullen er kerst-

liederen worden gezongen. De opbrengst gaat naar het schooltje van Boven-Stal. 



 

Vanaf 5 januari 2015 staat de taalcaravan 
weer 14 dagen in onze school. Taal is als 
communicatievorm enorm belangrijk in het 
onderwijs en in onze maatschappij. Hoe rijker 

het taal-
aanbod, 
hoe groter de kans op taalvaardigheid.  Met 
een taalcaravan vol interactieve spelletjes 
wil de dienst diversiteit en educatie Berin-
gen ouders en kinderen voorbeelden geven 
van hoe je al spelend je taal kunt verrijken. 
Week van 5 januari: voor de kleuters 
Week van 12 januari: voor het lager 
15 januari 2015: ouderbeurs 

 EEN SCHOOL WAAR PIT IN ZIT 

 

Op woensdag 19 november gingen we met enkele kinderen van het 1e en 2e 

leerjaar naar Gymland in de sporthal van Paal. 

Er stond een heel bewegingslandschap klaar waar de leerlingen moesten sprin-

gen, rollen, zwaaien, draaien en nog veel meer. In verschillende groepjes moes-

ten ze wel een 25-tal verschillende oefeningen uitvoeren.  

Na een leuke opwarming waren alle kinderen er klaar voor. Ze draaiden en 

zwaaiden erop los. De hoofden werden roder en roder, de armen en benen de-

den alsmaar meer pijn, maar toch gaven onze kinderen het beste van zichzelf. 

Om half vier kwam er dan een einde aan deze sportieve en leuke namiddag. 

We zijn met het zesde leerjaar naar de sportbeurs in Neerpelt ge-

weest.  Het was in de namiddag en we gingen met de bus.  Als eerste 

gingen we zwemmen in het zwembad Dommelslag.  De meeste kin-

deren vonden de wildwaterbaan en de grote glijbaan het leukst!  In 

het zwembad kon je ook aan watersporten doen zoals basket, water-

polo,…Daarna gingen we met een bus naar de sporthal.  Daar kon je 

aan heel veel sporten deelnemen zoals: boogschieten, speleobox, 

kanovaren, wielrennen, circustechnieken, schermen, dansen, … Het 

was een super sportieve leuke dag! ( Arne, Lars en Pepijn) 

 

 

 

 

 

Daar is hij dan onze nieuwe website. De structuur werd uitgewerkt door de firma Sanmax, voor de inhoud  zorg-

den we zelf. Het was een heel werkje om uit te puzzelen wat we zouden overbrengen en aanpassen. Ook werden 

een aantal rubrieken toegevoegd. De fotopagina wordt door iedere leerkracht zelf onderhouden. De kalender is 

nu overzichtelijk en gemakkelijk te raadplegen. Actuele nieuwtjes staan op de homepage. Dit alles nam heel wat 

tijd in beslag, maar uiteindelijk mag het resultaat gezien worden. Toch schoonheidsfoutjes gezien? Meld het ons ! 

www.picardschool.be 

Janne, zusje van Stan Vaes K4A, werd 

op 14 december 2014 geboren.  


