De ‘Kids krant’ is een uitgave van
de
Vrije Basisschool Mariagaarde
Uitgave no. 38 – december 2021

Gelukkig kon de eerste
communie dan toch
eindelijk doorgaan :
piekfijn staan ze te
pronken na een mooie
viering!
Hopelijk kan de volgende
viering nog wel doorgaan
in het tweede leerjaar…
afwachten maar …

Er zit heel wat talent in onze school !!!
Proficiat Elina, wat ben jij een
zwemwonder!
Wij wensen jou nog heel veel succes,
en je ziet het op de volgende bladzijde :
vroeg begonnen is half gewonnen !!

Dinsdagochtend 19 oktober.
De spanning is voelbaar in de klas. Al zeker 2
weken staat het op onze kalender aangeduid,
maar nu is het dan EINDELIJK zo ver!
Gepakt en gezakt met onze zwemzak (en een
gezonde portie zenuwen) stappen we naar de
bus, want onze kleuters uit de 3de kleuterklas
gaan voor de allereerste keer zwemmen met de
klas!
En wat hadden wij geluk... Omdat de klassen
uit de lagere school iets anders op de planning hadden staan,
mochten wij voor een keertje alleen met onze klas in die grote
bus! Onze kleuters waren superflink op de bus en hier en daar
klonk er een bekend deuntje: ‘de wielen van de bus gaan rond en
rond’…
Aan het zwembad wachtte ons een tweede verrassing! Normaal
zwemmen onze kleuters alleen in het peuterbadje, maar omdat er
geen andere klassen mee waren was de bodem van het zwembad
naar boven gedaan zodat wij in het ‘grote
zwembad’ ook gewoon konden rechtstaan!
Meester Thomas deed met de helft van de klas
leuke spelletjes in het grote zwembad (speelgoed
opduiken, tikkertje, door een hoepel zwemmen,
elkaar voorttrekken in het water,…) terwijl de
andere groep lekker mocht plonzen in het
peuterbad. Daarna wisselden de groepjes.
Wat hebben wij genoten van deze superleuke dag!

Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wij met 22 kinderen in de klas zitten: 12 jongens en 8 meisjes.
dat Madeleine Verhoeven op 1 september nieuw gekomen is in onze klas:
een super toffe leerling.
wij een nieuwe taalmethode kregen: Talent. Hiermee kunnen we onze
talenten nog meer bijschaven.
wij al tot 1000 leerden.
wij heel vaak tafelkampioen doen omdat de x en : tafels ook in het derde
leerjaar belangrijk zijn.
wij een toffe vriendengroep zijn waar (bijna) nooit ruzie is.
wij elke donderdag bingel huiswerk krijgen.
wij elke maand naar de bib gaan om nieuwe boeken te lenen.
Lou en Céline neef en nicht zijn.
wij kei hard kunnen werken.
wij elke dag de trap op moeten (mogen) zoals de groten.
wij in de klas eten en dat de 2 brouwers voor ons drinken zorgen.
wij elke week een nieuwe portier in de klas hebben.
De juf elke week 2 namen trekt voor een boekentas- en bankencontrole.
dat wij op onze verjaardag:
o een leuke complimentenfoto krijgen
o het spel van de dag mogen kiezen
o onze lievelingsplek in de klas mogen kiezen voor 1 dag.
• Dat de juf fier is op ons!
Xenia en Yai aan het werk voor deze
kidskrant

Thema : Prinses Sofie en Bonkie de draak
Op een dag kregen de kleuters van de 3de kleuterklas een
brief in de klas. Een hele speciale brief want op de envelop
stond een kroontje. De brief was van Prinses Sofie en ze had
verschrikkelijke buikpijn , niemand kon haar helpen. De kleuters
hadden veel ideetjes nl. niet snoepen, enkel water drinken of
cola zonder prik, rusten, weinig eten. Tot Jade zei dat er
kruiden zijn die misschien wel kunnen helpen want haar oma
had veel kruiden. We zochten op de computer welke kruiden er
goed waren voor de buikpijn. En dat was dragon of ook wel
drakenkruid genoemd. De volgende dag hadden enkele
kleuters dragon bij. We gingen op weg naar het kasteel dicht bij
de school want de kleuters zeiden dat daar Prinses Sofie
woont. En ja hoor.. Prinses Sofie was daar en we hebben de
kruiden afgegeven. Hopelijk is ze nu snel weer beter.

Kan je van mij ook een kleurrijke prinses maken?

HET TWEEDE LEERJAAR

Mariagaarde schittert in fluo !
Op woensdag 25 oktober ging de
fluoactie officieel van start ! Alle
kinderen van de kleuter en lagere
school kwamen zo fluo mogelijk
naar school !

Janne en Mila aan het werk
voor deze kidskrant

In elke klas werd een “Mr en Mss Fluo” verkozen ….
Het was spannend !
Zie hieronder het resultaat !
En onthoud: “Donker en fluo een prachtig duo ! “

RARARA ????????
Een krop slaap

Het is groen en het is moe. Wat is het?
Wat is groen, heeft zwarte pitjes en dragen meisjes in het zwembad?

Een bikiwi

Wat is groot, oranje en kun je drinken?

Olifanta

Ik ben een oneven getal. haal je er een letter af, dan wordt ik even. Welk getal
ben ik?

(Z)even

Resultaten enquête meerdaagse uitstappen 2021
Een meerdaagse uitstap, een
meerwaarde?
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Houden financiën u tegen?
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Is de school
budgetvriendelijk?

Meerdaagse uitstappen om de
2 jaar, een goed idee?
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Zijn de ouders bereid mee
voor vervoer te zorgen?

Hoeveel
vrijetijdspassen/schooltoeslag
en?
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Dank aan de vele ouders die ons hielpen door de vragenlijst rond ‘meerdaagse
uitstappen in de lagere school’ in te vullen. Samen willen wij zoeken naar
waardevolle invullingen van onze activiteiten.
Onderwijs in de 21ste eeuw is actief onderwijs, is experimenteren, is ook grenzen
verleggen en inzetten op persoonsgebonden doelen : samenwerken, initiatief
nemen, zelfredzaam worden, veerkracht hebben…
Door het enthousiasme van de derde graad na hun watersportklas of Hoge Rielen
Kan
jij deze rebus
durven we deze formule
doortrekken
naar deoplossen?
eerste en de tweede graad – zeker
als jullie ook achter dit initiatief staan!
We hebben al heel wat plannen gemaakt voor 2022, we zullen moeten afwachten
of corona ons toelaat om de zaken uit te werken. En …. anders zetten we al onze
hoop op 2024 !!
Dank voor al jullie ideetjes, tips, bedenkingen … voor de verdere uitwerking
houden we jullie zeker op de hoogte!

Het bos onder de loep : in het 3de en 4de leerjaar.
Bij het begin van de herfst vonden de juffen van het derde en het vierde
leerjaar de noodzaak om het bos eens stevig onder de loep te nemen. Klas
doorbrekend werden de kinderen in groepen van 4 verdeeld. Ze bakenden 1m²
af met touw en takken om te onderzoeken welke kleine dieren er te vinden
waren. Met potjes, vergrootglas en de terminatiekaarten in de aanslag kwamen
ze tot het volgende resultaat : 18 duizendpoten, 8 spinnen, 6 kevers, 1
pissebed, 9 mieren en 2 huisjesslakken.
Als afsluiten speelden we het spel: “2 tegen allen”. Met als inzet de juffen een
kwartier langer koffiepauze terwijl de kinderen werken onder toezicht van juf
Brigitte of een kwartier langer speeltijd voor de kinderen.
Enthousiast gingen de kinderen te werk aan hun opdrachtenreeks in het bos.
De klok tikte stevig… en op het nippertje verdienden de kinderen hun extra
speeltijd.
Derde en vierdeklassers, jullie vormden
topteams!!
Juf Ilse en juf Lore

Klimmen en klauteren als echte pieten in de nacht.
De kleinste helpers sinterklaas (spiekpietjes) hadden gezien dat alle
kleuters heel goed meededen tijdens het turnen. Ze vonden dan ook
dat deze flinke kapoentjes wel een groot cadeau in de schoen hadden
verdiend.
Op drie december hebben
Sinterklaas en de zwarte Piet
verschillende klim- en
klautertoestellen meegebracht waar
wij naar hartenlust kunnen op
klimmen, klauteren en glijden
Onze ouderraad vond de schuif af,
ladder, klimplatform,…. ook wel iets
heel leuk en daarom hebben ze een
sponsering gedaan waardoor ons
klimparcours aangroeide met een
klimpiramide.

Dank je wel Sinterklaas en ouderraad, hier gaan we veel plezier aan
beleven
Juf An en alle klimkampioenen

Kan jij deze mooie
kerstboom laten
schitteren ?

Week van het afvalteam:
Dit jaar zijn we met onze school gestart met het project
‘operatie proper’. Wij gaan voor een propere
schoolomgeving en elke week is er een klas die afval gaat
opruimen.
In de week van 15 november was het ook de week van het
afvalteam. Deze week hebben we een tekening gemaakt
voor de mensen van de vuilniskar.
Onze kleuter hebben er de groencontainer mee versierd!
Dank je wel aan de afvalophalers
uit de klas van juf Marij

Veel plezier op de

dag van de …..

Sportclubs (29 sept.)

: vele kinderen lieten zien bij

welke sportclub ze zijn!

Leerkracht (5 okt.)

: ouderraad en school zorgden

voor een cadeautje!

Jeugdbewegingen (22 okt.)

: heel wat kinderen

gaan in het weekend naar de jeugdbeweging, dat zagen we aan
de uniforms!

Ri Ra Raadsels van 2A!
We schreven al twee keer raadsels in ons taalboek. Lezen jullie mee?

1) Het is zwart en
bruin. Het kan goed
klimmen en het heeft
een staart. Rarara wat
is het?
Martha en Rosalie

2) Het is wit. Het is
ingewikkeld… met
witte lakens. Het leeft
niet meer. Het kan
zelfs door muren heen
gaan. Rarara wat is
het?
Ferre en Magali

4) Het heeft geen
haar. Het is wit. Het
heeft de vorm van
een mens. Het kan uit
elkaar vallen. Rarara
wat is het?

Warre en Vince

William en Ward

Céline en Luca aan het
werk voor deze kidskrant

3) Het is iets leuk. Er
zit iets in. Het is mooi
verpakt met een grote
strik. Meestal kan je
er leuk mee spelen.
Rarara wat is het?

5) Het is een dier. Het
is groen van kleur.
Het kan heel hoog
springen. Rarara wat
is het?

6) Het is vierkant en
bruin. Het dient om te
lezen. Rarara wat is
het?
Maxime en Lenka

Kobe en Sean

7) Het is groot. Het
heeft heel veel
kleuren en je kan er
in zoeken. Rarara wat
is het?
Menno en Adelyn

8) Het is soms wit,
maar het kan ook
andere kleuren
hebben. Het kan
springen. Het heeft
pootjes, oortjes en
oogjes,… Rarara wat
is het?
Tibe en Anna

Heb je het juist? Kijk het hier
na!
1) Een poes
2) Een mummie
3) Een cadeau
4) Een skelet
5) Een kikker
6) Een boek
7) Een zoekboek
8) Een poes

Techno Trailer op school… Techno WaT²?
Op maandag 22 november was het weer zover: de Techno Trailer had weer post gevat op
onze school.

In deze hypermoderne hoogtechnologische oplegger maakten de leerlingen van het vijfde en
zesde leerjaar kennis met de geheimen van de chemie. Zo maakten ze hun eigen coole haargel die
ze na schooltijd mee naar huis konden nemen.
Ze gingen er ook aan de slag met een stand ‘groene stroom’. Ze wekten elektriciteit op door
middel van een fiets, maar ze konden ook gebruik maken van een windmolentje en zonnepanelen.
Aan een volgende opstelling maakten ze hun eigen gepersonaliseerde cover van hun Techno
Trailer-magazine zodat ze nog een leuk aandenken hebben aan deze geweldige dag. Ondertussen
vernamen ze meer over ‘grafische vormgeving’.
Aan de talentstand konden ze hun eigen talenten testen en ontdekken.
Ten slotte programmeerden ze een robotarm die voor hen volledig automatisch een puzzel
maakte als alle puzzelstukjes op de juiste plaats lagen verraste de robot hen nog op een dansje.
In verschillende klassen gingen de leerlingen in kleine groepen aan de slag om via een
doorschuifsysteem kennis te maken met diverse elektronische meetgereedschappen uit de
bouw, ze maakten een Stop motion film op een tablet en voerden opdrachten uit over de
elektrische kringloop. Ze leerden robotballen te programmeren en ze maakten van één
klaslokaal een werkplaats houtbewerking en verwerkten zelf een ruw blokje hout tot een
perfecte dobbelsteen. Hiervoor gingen ze onder andere aan de slag met een kolomboormachine
en winkelhaak. En dit tot op een millimeter nauwkeurig!!!
Zoals jullie kunnen lezen was het een heel drukke maar prettige en leerrijke dag voor onze vijfdeen zesdeklassers. Zij hebben ervan genoten! Deze Techno Trailer mag gerust elk jaar in onze
school langskomen!
Foto’s over deze dag kunnen jullie terugvinden op onze website!

HOOR DE WIND WAAIT DOOR DE BOMEN…
Sinterklaas en Zwarte Piet hadden dit jaar een tent in de grote speeltuin
gezet!
Door het hevige regenweer was de tent bijna weggewaaid! Gelukkig was er
nog een warm en veilige plek voor de tent, in de klas naast juf Marij… Elke
dag gingen we een kijkje nemen. Dat was best spannend!
Er hing en wasdraad waar de natte kleren van de Sint en Piet konden
drogen. Soms peelde hun radio zelfs nog muziek ’s morgens. Elke dag hing er
ook een brief met een boodschap of een opdracht.
Op vrijdag 3 december was het dan de langverwachte dag van het echte
bezoek!
Sinterklaas en mevrouw directrice kwamen op tijd! Maar waar bleef Zwarte
Piet? Had hij zich overslapen? Was hij misschien ziek?
Zwarte Piet kwam al slaapwandelend op de speelplaats aan. En hij was iets
belangrijkrijk vergeten bij het aankleden! Zijn broek!
Gelukkig konden wij helpen om dat probleem op te lossen. En vonden we zijn
broek op het toilet!
Elke klas mocht in de turnzaal een bezoekje brengen en een liedje of dansje
brengen. Sinterklaas had voor iedereen wat lekkers. En ook in alle klassen
bracht hij weer leuk speelgoed!
Dankjewel Sinterklaas, en tot volgend jaar!
juf Mia en haar ‘kapoentjes’

Wist je dat … ?
… meedoen met een ICT-wedstrijd
en voor de eerste ronde al
150/150 haalden!?
We zijn benieuwd naar onze score
van ronde twee!

… onze Sintcadeaus achter een
gesloten deur zaten en een code
moesten kraken om ze terug te
krijgen?
(Het is gelukt hoor!)

… wij meedoen met de school aan
‘Operatie Proper’?
Afval opruimen, heel belangrijk!

… wij superleuke dingen hebben
geleerd toen de TechnoTrailer er
was!? Gel maken, stroomkringen,
stopmotion, programmeren en nog
zoveel meer!

… wij drie weken even een andere
juf hadden? Juf Xamira deed stage
in onze klas.

… onze juf graag op de ramen
tekent?

… we het leuk vinden dat iedereen
een Chromebook heeft in de klas?
In de klas werken we er heel vaak
mee.

… we voor het eerst
Frans leren!

5e leerjaar

Knap getekend Emma!

Ook benieuwd wie hij was?

Emma Leonidas uit het 5de
leerjaar weet heel veel
over Einstein.

Een propere school !!

Propere groetjes van 1A

Onze school doet mee aan een project ‘Proper’. Ook onze klas doet actief mee.
We gingen onze speelplaats opruimen. En wat vonden we allemaal ?
Bananenschillen, papiertjes van koeken, blokjes, mondmaskers, stukjes koek,
een halve komkommer,…. Allemaal dingen die in de vuilbakken horen. Onze
klas heeft gemerkt dat het niet leuk is om vuil van anderen op te ruimen…….wij
gaan dus voortaan alles flink in de juiste vuilbak gooien, beloofd !

