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Beren- en kikkerklas naar het containerpark te Aalter
Binnen het MOS-project ‘Afval? Weg ermee!’
brachten de kleuters uit de beren- en kikkerklas
een bezoek aan het containerpark van Aalter.
Met elk een zakje vol afval gingen we met behulp
van vrijwillige (groot-)ouders aan de slag om alles
zorgvuldig te sorteren op het containerpark. De
kinderen genoten vooral van zelf aan de slag te
mogen gaan! Klimmen op de hoge trappen, hoog
reiken om het toch maar in de container te krijgen,
kijken wat er allemaal in ligt,…
Op school maakten de kinderen al kennis met restafval, P+MD afval, papier en groenafval, maar op
het containerpark kregen ze van de parkwachters
ook de nodige uitleg over de andere containers.

Stiftgedichten in het 6e leerjaar tijdens de poëzieweek
Rond de periode van de poëzieweek organiseerde de bovenbouw een muzisch atelier. De
leerlingen kregen de kans om op
verschillende manieren met poëzie in aanraking te komen. Bij
juf Stephanie kregen ze de opdracht om een stiftgedicht te
maken. De aangeduide woorden
vormen een gedicht in verband
met vrijheid (ruim te interpreteren). Zo ook werd het onderwerp
duidelijk gemaakt met behulp
van een tekening.
Veel leesgenot!

MOS-Project : duurzame afspraken voor de hele school
Onze School koos er 2 jaar terug voor om een warme, maar ook groene school
te zijn. De school is omgeven door prachtig groen dat de leerlingen heel wat
speelruimte en rust biedt. Groen betekent voor ons echter ook dat wij inspanningen willen leveren om zorg te dragen voor dat mooie weidse groen door
afval te reduceren, te sorteren, maar ook energiebesparend te handelen.
Vier weken terug werd zo in alle klassen een MOS-project opgestart. MOS
staat voor milieuzorg op school en is een organisatie dat scholen begeleidt in
het bouwen van een duurzame leef– en leeromgeving. In het kleuter en de onderbouw werd er gewerkt rond afval verminderen, sorteren en hergebruiken
van voorwerpen. In de bovenbouw lag de focus op energie.
Het project leidde tot een aantal afspraken op niveau van de hele school. Voor
enkele van die afspraken vragen we graag uw medewerking.
•

•

•

•

•

•

Tijdens de speeltijden drinken we voortaan enkel water uit een
drinkbus. Plastic flesjes worden geweerd. Gelieve uw kind dus te
voorzien van een herbruikbare drinkbus.
Aan leerlingen die boterhammen meebrengen ‘s middags vragen
we gebruik te maken van een boterhammendoos en geen
aluminium of plastic folie. Ook in de doos vragen we
geen folie te gebruiken.
In de kleuterafdeling werken we voortaan met koeken in
grootverpakkingen. Dit vermijdt heel wat verloren plastic
doosjes en vele kleine verpakkingen. Bovendien is deze
keuze ook budgetvriendelijk. We laten kinderen telkens kiezen
tussen 2 soorten koeken. Wie graag 2x fruit meebrengt of zelf gemaakte koekjes of gebak, mag dit uiteraard nog doen. Doel is
vooral individuele plastic verpakkingen te weren.
Zowel in kleuter, onderbouw en bovenbouw wordt goed gesorteerd. GFT, P+MD, papier, restafval en batterijen krijgen elk hun
eigen plek. We werken hiervoor met opvallende symbolen op elke
vuilnisbak en een afvalpolitie. De afvalpolitie zijn leerlingen die samen met
Anneke en Ria rode stickers mogen uitdelen wanneer er niet goed wordt
gesorteerd.
Wat het energiebesparende luik betreft, besteden we extra aandacht aan
het sluiten van deuren en doven van de lichten. In
de loop van 2019 zal de school bijkomend zonnepanelen laten installeren.
Ook verzamelen we nog volop lege batterijen. In maart
tellen de punten dubbel!

Ook in het 2e leerjaar dragen we zorg voor het milieu!
Ook in de onderbouw ging het
MOS-project van start. Het begon allemaal met een prachtig
toneel van juf Martine, juf Mira
én de ontplofte vuilniszak van
juf Inge en juf Hanne.
We leerden heel wat over sorteren. Door de fusie met Aalter
veranderde er ook iets voor ons.
Nieuw is de paarse P+MD zak.
Wat wel verwarrend is dat sommige koekenpapiertjes nu wel in de P+MD zak mogen en andere dan weer
niet. Wanneer er aluminium in het papiertje verwerkt zit, mag het toch niet.
Dat wordt dus extra opletten! Sommige kindjes leerden het zelfs al aan hun
mama en papa.
We leerden ook dat we best afval kunnen vermijden door te hergebruiken:
een waterfles, een koeken/fruitdoosje, een boterhamdoos… . Als wij zelf
onze spullen niet meer gebruiken, kunnen we ze verkopen of weggeven.
Daarom trokken we naar de kledingcontainer. Daar zagen we dat ander afval in die container niet welkom is.
Samen met professor Martine deden we zoals echte onderzoekers
proefjes. Wat gebeurt er met afval
als het regent, als het waait, als het
kapot gaat? Met afval knutselen
kan ook heel leuk zijn. Wij maakten een afvalrobot. We vonden het
een heel tof project. Op onze
school zal er voortaan minder
(zwerf)afval zijn. We maakten een
aantal afspraken en onze afvalpolitie bewaakt of we goed sorteren.

Veilig rondom de school! Graag uw aandacht voor...
•

Gelieve aan de kiss & ride door te rijden op de parkeerplaatsen zodat auto’s die
volgen niet worden belemmerd en kunnen doorrijden.

•

Gelieve aan de kiss & ride ook niet uit te stappen om een kind zelf op te halen aan
de poort. Dit houdt volgende wagens ook onnodig op.

•

In de Hendelstraat willen we uw aandacht vragen voor de opritten van de bewoners. Gelieve deze bij het parkeren mooi vrij te houden.

•

Wanneer uw kind met de fiets of te voet naar school komt, gelieve dan zeker uw
kind een fluohesje aan te trekken.

Heerlijke frietjes in de refter...

Om de 2 weken eten we op
donderdag heerlijke frietjes!
En de vrienden komen helpen
om frietjes te bakken. Dank u

Uitzonderlijke prestaties van onze leerlingen!
Via de nieuwsbrief zetten we voortaan ook uitzonderlijke prestaties
van onze leerlingen in de kijker. Breng ons gerust op de hoogte bij
nog meer uitzonderlijke prestaties.
•

Brent De Schrijver uit het 5e leerjaar werd Belgisch kampioen
“jumping” in zijn leeftijdscategorie.

•

Bo Vekeman vertegenwoordigde ons land door in Izegem te
dansen. Bo maakt deel uit van de kids star compagnie en veroverde daar de eerste plaats.

•

Sarah Beyens uit het 4e leerjaar kreeg de titel van “beste teamplayer” bij het
voetbal. Zij speelt bij de U9 bij Sparta Ursel.

•

Laura Verheye uit het 6e leerjaar werd 4e op het provinciaal kampioenschap
trampolinespringen en mag deelnemen aan het Belgisch kampioenschap.

•

Andreas en Marthe Messiaen uit het 3e en 6e leerjaar veroverden in Knokke de
3e plaats in het karate op Vlaams niveau binnen hun leeftijdscategorie.

Aankoop techniek/STEM materialen via crowdfunding...
Reeds 2 schooljaren investeren we volop in techniek/STEM activiteiten doorheen de hele lagere school. Om kwaliteitsvolle workshops uit te bouwen volgde juf Martine enkele nascholingen. Ondertussen groeide ze uit tot ‘de techniekjuf’ van Onze School. Om onze 160 enthousiaste kinderen de kans te geven meer toepassingsgebieden van techniek/STEM te ervaren en ontdekken,
hebben we nood aan extra techniekmaterialen en een gereedschapskast
waarin we één en ander kunnen opbergen.
Binnen het domein elektriciteit werden al
heel wat materialen aangekocht waarmee de kinderen reeds volop experimenteren. Dit jaar willen we echter uitbreiden naar materialen om met hout aan de
slag te gaan. Ook dromen we volop van
technische educatieve LEGO WeDo 2.0.
pakketten.
Om extra geld in te zamelen nemen we deel aan een ‘crowdfunding’. Bij
crowdfunding gaat het erom sponsors te zoeken voor een specifiek project.
Slagen we erin het vooropgestelde budget te behalen, dan zal de school met
jullie steun de gedroomde techniekmaterialen ook effectief kunnen aankopen.
Zo krijgen onze leerlingen meer kansen om te ontdekken, onderzoeken, monteren, demonteren en construeren.
Meer info over dit project krijgt u in een brief na de krokusvakantie.

Mooie momenten uit het 4e leerjaar...
Met de warme temperaturen die we nu al ervaren, denken we
niet meer aan de koude temperaturen van januari, maar we
beleefden toen echt heel wat sneeuwpret op onze speelweide!

In januari gingen de leerlingen van het 4e leerjaar op
leeruitstap naar Gent. In de klas leerden ze zelf met de
iPad opzoeken welke trein en tram we nodig hadden om
tot bij de Sint-Pietersabdij te komen en tot aan het Museum voor Schone Kunsten. Een leerrijke opdracht voor
de kinderen waarbij ze zelf hun daguitstap leerden
plannen.
In februari startte ons MOS-project “Duurzaam omgaan met
energie”. De leerlingen begonnen met een brainstorm. Daarna
maakten ze zelf een keuze waarover ze veel wilden te weten komen .
Brigitte Minne kwam op maandag 18 februari
2019 naar Onze School om een auteurslezing te
geven. Wat konden we met de leerlingen van het
3e en 4e leerjaar genieten van haar prachtige
verhalen en haar voorleesmomenten.

Uitstap Fabriek Energiek te Zelzate...
Samen met onze klas zijn we naar Fabriek Energiek geweest. Daar hebben we verschillende
dingen geleerd, bv. dat de mens CO2 uitademt. Bij bomen gaat dat juist omgekeerd. Zij ademen
CO2 in en zuurstof uit. Maar we hebben ook nog andere weetjes ontdekt. Wist je dat een
scheetje ook CO2 is? Het leukste was de Zonneberg. Dat is een berg van wel 43 meter hoog.
De berg kwam er door een fabriek die gips maakte en die later sloot. Dus legde men het gips
naast de fabriek en zo ontstond een grote berg. Door de regen werd de berg een vieze troep,
heel zuur. Als je je hand erin stak kwamen enkel nog je botten eruit. Nadien is men zand op de
berg beginnen leggen, wel anderhalve meter zand. Nog later plaatste men op de berg zonnepanelen en ontstond de naam “Zonneberg”. Wist je ook dat er tussen de zonnnepanelen schapen lopen
zodat men het gras niet moet afrijden? Er liggen op de Zonneberg 55500 zonnepanelen en die
geven wel 4000 gezinnen elektriciteit.
Brent & Yarne

Kalender, save the date!
•

13 maart: start “crowdfunding” techniekmaterialen

•

15 maart: Pyamadag ten voordele van Bednet

•

18 maart: Oudercontacten voor de 3e kleuters

•

25 maart: Start Zuidactieweek

•

27 maart: Pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen

•

3 april: ontmoetingsmoment nieuwe peutertjes tussen 9u en 11u

•

19 mei: Schoolfeest met optredens!

Proficiat aan...
‘Ons trotse Ria’ met de geboorte van haar eerste kleindochter Zoë. Zoë is een flinke dochter van 3,47 kg en 49
cm.

Heel veel sterkte aan...
•

Faith Van Steelandt en haar oma bij het verlies van hun
dochter/mama Stephanie Van Steelandt.

•

Juf Ann De Latter en onze preventieadviseur Jan De Latter bij het verlies van hun
mama Alice Bonamie.

•

Familie De Sloovere bij het overlijden van hun (over)grootvader Gerard Van Kerrebroeck.

