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Project: klimaatgezonde speelplaatsen MOS 

Net voor de vakantie, op  20 februari zaten de 

mensen van de MOS-werkgroep, een vertegen-

woordiging vanuit de ouderraad en de vrienden 

samen met de landschapsarchitect van MOS. Alle 

ideeën, bedenkingen, wensen en vragen van leer-

lingen, ouders en leerkrachten werden vooraf 

verzameld, samengevat en meegenomen in de 

uitwerking van het plan. Ook over ongemakken 

zoals de wind, het vele maaiwerk en wateroverlast werd volop nagedacht. Met de 

hele groep verkenden we het terrein, bespraken we de mogelijkheden om nadien 

binnen al tekenend aan de slag te gaan. 

De 2 landschapsarchitecten zullen die schets nu omzetten in een echt plan, terug aan 

ons voorleggen, om nadien te verfijnen en af te werken. Daarna organiseren we een 

moment waarop we het plan zullen voorstellen aan alle leerkrachten, geïnteresseerde 

ouders en vrienden. Eens dat voorbij is kan het “echte werk” beginnen. In haalbare 

fases zullen we het plan trachten realiseren in samenwerking met leerlingen, jullie 

ouders, vrienden, maar ook experten vanuit MOS. De uitvoering is echter iets dat we 

volledig zelf in handen zullen nemen. We hopen dan ook volop te kunnen rekenen op 

jullie enthousiasme en steun. Wordt vervolgd! :-)  

Juf Martine dankt alle ouders die 

batterijtjes spaarden voor de 

school. Dat leverde heel wat punt-

jes op waarmee zij vele nieuwe 

ballen kon aankopen voor de kin-

deren.  

Er is echter net nog een dubbele 

puntenactie gestart en die loopt 

tot 22 maart. We vragen daarom 

graag om te blijven batterijtjes te 

sparen en ze liefst binnen te bren-

gen voor 22 maart.  

Vele nieuwe ballen dankzij vele gespaarde batterijtjes! 



Ten voordele van de speelplaatsvernieuwing! 



Boekenweek in het 3e leerjaar! 

Van 7 tot 15 maart is het  in gans Vlaanderen en Nederland terug 

“Boekenweek”. In het 3e leerjaar werken de kinderen samen met de juf het 

thema “Boeken” uit. Allerlei activiteiten staan helemaal in het teken van boe-

ken. In het 3e leerjaar mochten de leerlingen een bladzijde uit hun boek kie-

zen en met enkele woorden op die bladzijde een nieuw verhaal bedenken. De 

verhalen waren fijn om te lezen. Ook bewonderden we elkaars de creativiteit. 

Volgende week gaan de leerlingen van het 3e leerjaar een bibspel spelen in de 

bibliotheek van KnesselareL Ook volgt er nog een creatieve activiteit met alle 

klassen van het 1e, 2e en 3e leerjaar waarbij we vertrekken vanuit boeken. 

Door rond boeken te werken wakkeren we het lezen bij onze kinderen aan en 

laten we het leesplezier groeien. Wist je trouwens dat... 

• kinderen die veel lezen het opmerkelijk beter doen op school, zowel in de 

lagere als secundaire school? 

• kleuters die vaak worden voorgelezen, zelf sneller leren lezen in het 1e en 

2e leerjaar?  



We vieren carnaval in de kikkerklas 

Carnaval is om te zingen,                               

om te dansen en te springen. 

Gekke kleren, malle hoedjes 

en wat schmink op onze snoetjes. 

Ja, dat is nu carnaval 

Dan doen wij zo lekker mal! 



Vanaf nu leert het 5e leerjaar typen 

Sinds enkele weken zet het 5de leerjaar zijn 
eerste officiële stappen op het toetsenbord. 
Via spel, kleur, beweging, rijmpjes en woor-
den leren zij het toetsenbord kennen en wor-
den hun typvaardigheden elke les groter. Met 
de typmethode Typ10 gaan ze gemotiveerd 
op weg om vlot te leren typen.  
 
Juf Rebekka volgde onlangs een nascholing en 
werd zo Typ10-instructeur. Vanaf nu zal zij elk 
schooljaar de leerlingen van het 5e leerjaar 
leren typen.  



Tijdens de lessen Nederlands moesten 

de kinderen een mooie affiche maken 

voor een hoedenmodeshow. Dus leek 

het ons leuk om die modeshow ook 

echt te laten doorgaan. De kinderen 

brachten allerlei verschillende hoofd-

deksels mee. 

Een aantal kinderen vonden het showen niet 

zo leuk. Dit werden dan de presentatoren van 

de show. Elke groep zocht naar een beschrij-

ving van de hoed. Zo waren er in de show con-

fettihoeden te zien, maar ook een tijgerhoed 

die je liet grommen als een tijger. 

Na wat oefenen, was er dan eindelijk onze 

show. De kinderen van het eerste leerjaar en 

mevrouw Galatea kwamen een kijkje nemen. 

Het was een heel leuke ervaring voor zowel de 

juf als de kinderen.  

Een echte hoedenmodeshow 

Het eerste leerjaar droomde ervan kunstenaar te zijn 
We brachten hierbij een bezoek aan het MPI ‘de triangel’ te Lo-

vendegem. De bewoners creëerden er een beeldenroute en 

prachtige schilderijen.  

We mochten de beelden aanraken en keken vol bewondering 

naar al het moois. We konden niet wachten om zelf aan de slag 

te gaan.  Alledaagse en specifieke technieken werden uitgepro-

beerd. Schilderen met penseel en kleurenpalet, kleien, beelden 

maken met papier, kleurtechnieken, boetseren op een voorwerp, 

stempelen met een hamer, een fotoreportage... .  

 

We maakten kleine en grote kunstwerken. We werden ook zelf 

een levend kunstbeeld. Het resultaat is een unieke kunsttentoon-

stelling geworden die de kinderen van onze school mochten be-

zoeken.  



Een greep uit de boeiende momenten in het 6e leerjaar... 





Kalender, save the date! 

Heel veel sterkte aan... 

• De familie van Miel De Rycke voor het overlijden van opa 

Achiel De Rycke. 

• Juf Ann De Latter en onze preventieadviseur Jan De Latter bij het verlies van hun 

broer en oud leerkracht van onze scholengroep Carlos De Latter.  

Proficiat aan... 

• aan de ouders van Miel De Rycke met de geboorte van Viek. 

• 13 maart: KUNST tentoonstelling 1e leerjaar 

• 12 maart: 6e leerjaar blijft slapen op school  

• 13 maart: Pyamadag ten voordele van Bednet 

• 16 maart: Start Zuidactie 

• 19 maart: Kangoeroewedstrijd & Rommelmarkt 4e leerjaar & Openklas  

• 24 maart: Sobere maaltijd ten voordele van de Zuidactie, bovenbouw 
maakt soep voor de hele school 

• 25 maart: Pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen 

• 28 maart: Eetfestijn met BINGO dankzij de ouderraad 

Talent in het 4e leerjaar... 
Dit schooljaar startte de hele lagere school met de 

nieuwe taalmethode Talent. De methode bevat 

heel wat boeiende opdrachten. Hierbij een voor-

beeld uit het 4e leerjaar. Tijdens het taalthema 

"Sport en records" maakten de leerlingen kennis 

met diverse records behaald door mensen en zelfs 

dieren. Eerst ondernamen we zelf bedachte re-

cordpogingen, zoals zoveel mogelijk zaken ont-

houden binnen een bepaalde tijd. Vervolgens kre-

gen de leerlingen de opdracht een leuke record-

poging te bedenken en daarbij een correcte, maar 

ook mooie uitnodiging te schrijven en te ontwer-

pen op de computer.   


