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Kalender
07/11

herfstrapport

10/11

vrijaf

11/11

vrijaf

12/11

Oudercontacten lager

19/11

Gymland (1 en 2)

20/11

Doe-aan-sportbeurs
(5 en 6)

03/12

Badminton (5 en 6)

04/12

Sinterklaasfeest

10/12

Vrijaf studiedag

20/12

kerstvakantie

05/01

Start 2de trimester

ijsjesfeest

Zwemmen

Naar de bib

3/11 - 24/11 en 1/12 → 3+4
17/11 → kleuters
8/12 en 15/12 → 1+2

4/11 → K6A-6A-3A

MST
5/11 → 1C
7/11 → 3A
18/11 → 3B
5/12 → 5de

2/12 → K5A-5A-5B

25/11 → K4A-K7A-4A-4B

9/12 → K6A-6A-3A

4 december

Presentatie door Guy Daniels
Heksenvriend: Een grappig en ontroerend verhaal over een behulpzaam heksje en een bijzondere vriendschap. Voor
tovenaars en heksen, maar ook voor
mensenkinderen.
Op vrijdag 17 oktober kregen we een
presentatie van een kinderauteur, nl.
Guy Daniels. Hij kwam aan het vierde,
vijfde en zesde lj uitleggen hoe een
prentenboek tot stand kwam en wie er
allemaal aan meewerkte. We werden
terug naar onze klas gestuurd met een
heel leuke opdracht: We mogen de verhaallijnen van hoofdpersonage heksje
Ella zelf uitschrijven, aanpassen en illustreren. We worden dus als het
ware echte auteurs en illustratoren. Dat wordt spannend en hopelijk
zal het mooie resultaten leveren. We hebben er in ieder geval veel zin
in!

16/12 → Wijk-6B-3B

KINDERGEMEENTERAAD

Eline Klee van 5A werd door de kinderen verkozen om te zetelen in de kindergemeenteraad van Beringen (samen
met Dante Laconsole 6de). Er werden
hiervoor echte verkiezingen gehouden
met affiches, stembussen en alles erop
en eraan. Proficiat Eline!

EEN SCHOOL WAAR PIT IN ZIT
NAAR BOKRIJK
We zijn met het derde en vierde leerjaar op leeruitstap naar
Bokrijk geweest. Het was alsof we meer dan 200 jaar terugflitsten in de tijd.
We leerden hoe onze voorouders bouwden, woonden, kookten, aten, voor hun vee zorgden, het land bewerkten, gelovig
en bijgelovig waren, hoe ze misdaden bestraften, ... .
We hebben zelf ervaren (door inlevingsspelen) hoe verwend
de mensen van nu zijn. Het was een heel leerrijke dag met als
leuke en lange afsluiter de speeltuin.

MILIEUZOEKTOCHT VAN HET 6DE LEERJAAR
We zijn dinsdag om 9:45 u vertrokken met de fiets naar de milieuzoektocht in Koersel. We kwamen aan bij de Chirolokalen.
Binnen kregen we uitleg van een vrouw. Toen moesten we ons
in groepjes verdelen . Ieder groepje kreeg een opdrachtenbundel en foto’s. We mochten niet alleen gaan wandelen maar
bleven bij elkaar. Het was een fijne boswandeling. We kregen
veel uitleg en altijd een vraag. Het antwoord op die vraag
moesten we in ons groepje oplossen en opschrijven. Ook
moesten we een fotozoektocht houden. De winnende klas
wordt nog bekend gemaakt. Linde en Dilara 6A

GEBOORTEN

WEER FEEST
IN DE KLEUTERKLAS!
Onze klaspoppen Nellie en Ceasar,
Jules, Rikki en Pompom waren weer
jarig. En daar horen naar traditie natuurlijk frietjes bij! Lekker!!

Brenth, ° 11 juni 2014, zoon van Mark Schepers en Nancy Heremans, broer van Jelte (3A)
en Yarne ( K3A)
Faye, ° 17 augustus 2014, dochter van Kristof Lens en Ellen Emmers, kleindochter van
Nicole Eevers( kinderverzorgster), zus van June ( K1B)
Eline ° 8 september, zusje van Gerben (6B) en Ruben (2A)
Julie, ° 13 september 2014, dochter van Lars Govaerts en Nathalie Carlier ( juf. K7A)
Pelle, ° 18 september 2014, zoon van Steven Lambrechts en Evelien Vanhees , broer van
Lieke ( K2B) en Roos (K1B)
Fien, ° 27 september 2014, dochter van Jo Put en Katleen Janssens, zus
van Bo ( K4A)
Mahmud
Mahmud--Sami en Ebu
Ebu--Bekir, ° 27 september 2014 , broertjes van Asya
Aydogan ( 5B) en Taha ( 1A)
Nio, ° 28 september 2014, kleinzoon van juf. Denise ( K2A)
Julie, ° 14 oktober 2014, dochter van Bart Maes en Katleen, zus van Valérie ( K1B)

OVERLIJDENS
Lily schepers, 12 oktober 2014, overgrootmoeder van Kato Plessers ( K5A)
Martin Louwet, 24 juni 2014, grootvader van Silke Venken ( 5A)
Maria Luts, 3 september 2014, overgrootmoeder van Loes Van den Eynde
( 2A) en Floor ( K4A)
Elise Schraeyen, 22 september 2014, overgrootmoeder van Amber Scroyen ( 3B) en Eline (1C)

