
 
 
 
Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten 

 

Wat verlangen we ernaar om eindelijk dat 
lentezonnetje te voelen! 

Het tweede trimester is al voorbij… het gaat 
zo vlug.  

Tegen de rechterzijgevel van onze school 
pronkt nu onze naam en ons logo. Zo kan 
iedereen onze school beter vinden!  

 

Sinds Kerst zijn er heel wat activiteiten de 
revue gepasseerd: het project over Europese landen, Isis-uitstappen, de jeugdboekenmaand 
maart, Peer Proper in de schoolomgeving, de pizzaslag voor de sneeuwklas, de Damiaanactie, 
de Exentra-lezing voor ouders, Lego Education, Toeka op bezoek, … Over veel van deze 
activiteiten kan u iets lezen in dit krantje. 

We hebben het tweede trimester afgesloten met een sponsorloop. Dank aan alle sponsors voor 
de steun! 

Nu al even vermelden: welkom op onze 30+ fuif op zaterdag 27 april en op ons schoolfeest op 
zaterdag 25 mei!  

 

Fijne paasdagen 

Directeur Els 
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De Vastenperiode 
 
De kinderen maakten kennis met het leven van leeftijdsgenootjes in een ander deel van de 
wereld namelijk Latijns-Amerika. Ze ontdekten verschillen en gelijkenissen. Deze 
vastenperiode leerden ze Sharon kennen, haar dorp en familie in Guatemala. In Guatemala is 
de grond ontzettend , ongelijk verdeeld. Meer dan de helft van de landbouwgrond is in handen 
van enkele grote bedrijven. Het harde werk op de plantages wordt uitgevoerd door boeren in 
de buurt. Zij worden hiervoor erg slecht betaald. Het is te weinig om genoeg eten en 
gevarieerd voedsel op tafel te zetten . Maar de boeren blijven niet bij de pakken zitten, ze 
verenigen zich en vechten elke dag keihard voor landbouwgrond. Broederlijk Delen steunt 
hen hierbij. Onze leerlingen ontdekten dit  via een film, verhalen en activiteiten hoe deze 
mensen eigenaar werden van een leegstaande koffieplantage en nu zelf voedsel telen met zorg 
voor de natuur. Sober, stil en samen zijn vooral de sleutelwoorden die ons kunnen helpen in 
deze vastentijd. 

 
Gaan met die banaan! Genoeg, lekker en gezond van eigen grond. 

Daar willen wij ons steentje toe bijdragen via de sponsorloop op vrijdag 5 april. 

PAG wenst jullie een fijne paastijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van de oudervereniging 

Net als de eerste lentezonnestraaltjes door de wolken piepen, zetten wij een punt achter het 
tweede trimester van het schooljaar.  Wat gaat het toch allemaal snel. 

Ook in dit trimester hebben wij vanuit de oudervereniging weer niet stil gezeten.  Er zijn weer 
een aantal activiteiten geweest op school.  Activiteiten waar we samen onze schouders hebben 
helpen onderzetten.  Vele handen maken licht werk, ook dat klopt bij ons. 

Voor de eerste keer sinds heel lange tijd mocht het PeerProper- verhaal eens geschreven 
worden op een vrijdag tijdens de schooluren i.p.v. op een zaterdagvoormiddag.  Heel fijn, 
want zo konden wij met het volledige 4de, 5de en 6de leerjaar een aantal straten gaan 
schoonmaken. We konden meer routes/kilometers doen dan aanvankelijk gedacht, wat dus 
ook gaat resulteren in meer opbrengst. De opbrengst gaat integraal naar school.  Zij gaan deze 
centjes gebruiken om bij in de kas van de sneeuwklassen te steken.  We staan heel fel achter 
het PeerProper- verhaal, dé manier om onze kinderen bewust te maken dat er echt heel veel 
zwerfvuil op straat ligt.   

Stilaan komt ook onze 30+fuif er weer aan.  Hopelijk zien we jullie ook op zaterdag 27 april.  
Niets zo leuk toch als eens de benen losgooien op goeie muziek, een pintje of een cavatje 
drinken, en samen met andere ouders een babbeltje doen. Wij gaan zeker en vast weer helpen 
om er een onvergetelijke avond/nacht van het maken.   

En zo komt ook langzaam maar zeker het schoolfeest piepen. De werkgroepen zijn al druk in 
de weer om er weer een memorabel moment van te maken.  Genieten van het optreden van 
jullie kinderen, de leerlingen workshops laten beleven, … Dit alles in het thema van “Andere 
culturen” Ook de hapjes zijn aan dit thema gelinkt.  We gaan jullie waterachtig maken, maar 
nog niks verklappen. Hier hopen we natuurlijk op de zon, misschien net iets minder aanwezig 
als vorig jaar J En op jullie talrijke aanwezigheid! 

Voor nu, fijne paasdagen. Geniet van de vakantie samen met jullie kapoenen. En tot op één 
van onze activiteiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toeka op bezoek samen met zijn vriend Blauwe Parki 

Wat was me dat? We dachten dat het Blauwe Parki was die binnenkwam maar het was 
blijkbaar toch Toeka. Maar we bleven twijfelen. 

Blauwe Parki dacht dat wij Toeka liever hadden dan hem omdat we altijd TOEKAAAA 
roepen en een liedje zingen over Toeka. Daarom had Blauwe Parki het hoofd van Toeka 
opgezet. 

Maar ieder mag zijn wie hij is! We zien iedereen graag! En nu roepen we heel hard Blauwe 
PARKIIII 

 

 

 

 

 

 



Damiaanactie 

Naar jaarlijkse gewoonte deed het vierde leerjaar mee aan de Damiaanactie.  
Een vrijwilliger van de organisatie kwam de film toelichten. 
De leerlingen van het vierde leerjaar gingen campagne voeren in de andere klassen en zo werd 
iedereen warm gemaakt om deel te nemen aan de actie.  
Dankzij vele bereidwillige mama’s, papa’s en grootouders brachten de kinderen van het 
vierde lekkere cakejes, wafels en koekjes mee die elke speeltijd verkocht werden. Het 
enthousiasme was groot zowel bij de verkopers als bij de kopers. 
Als eindresultaat haalden de leerlingen 585 euro op. Dat betekent dat er 1170 stukjes cake of 
wafels verkocht werden.  
Zo draagt onze school haar steentje bij en kunnen er weer 11 mensen geholpen worden met de 
gepaste medicatie. 

Aan alle mensen die meegeholpen hebben om van deze actie een succes te maken, zeggen we 
een dikke dank je wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boekenmaand in het 1ste leerjaar 

Naar aanleiding van de boekenmaand hebben de leerlingen van het eerste leerjaar zelf een 
boek gemaakt. Hieronder vind je 2 prachtige verhalen. 

De paashaas is ziek 
De paashaas is ziek. Hij moet eigenlijk eitjes brengen naar de kindjes, maar dat gaat niet 
omdat hij ziek is. De volgende dag en hij voelt zich beter. Toen kon hij de eitje brengen. In de 
nacht gaat hij de eitjes brengen. Hij komt een kindje tegen. Dat kindje geeft hij een ei. De 
jongen is blij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monstertje 
Er was eens een monstertje. Hij stampt tegen de boom. Hij vliegt in een boot. Plots eet de haai 
hem op. De haai laat een protje. Hij vliegt weer. Hij vliegt tegen een man en de man zegt 'hé, 
wat stink jij!'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boeken zijn als vrienden  

In De mAgneet vinden we lezen heel belangrijk en daarom stimuleren we dit ook graag met 
activiteiten. Zo stond de jaarlijkse jeugdboekenmaand dit jaar in het teken van de vriendschap.   
We kozen daarvoor als titel ‘Boeken zijn als vrienden’.  

 
We hebben als school een 
heleboel leerrijke 
activiteiten georganiseerd 
rond de 
jeugdboekenmaand.  
 
Zo hadden we tijdens de 
middag een heuse 
bibliotheek op school.  

De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar konden in alle stilte een 
boek kiezen en gezellig lezen in onze turnzaal.  
De boeken die we hiervoor gebruikten kwamen uit de openbare bibliotheek 
en waren aangevuld met een hele reeks nieuwe boeken die de school 
speciaal had aangekocht voor onze schoolbib.  
Het aanbod van prentenboeken, leesboeken en strips viel duidelijk in de 
smaak bij ons leerlingen.  
Tijdens de middag kwamen er dagelijks heel veel kinderen genieten van de leuke boeken. 
Onze middag-bib was alvast een groot succes!  
 

Ook gingen de leerlingen in de klas 
‘speeddaten’… over hun lievelingsboek. Dit 
brachten ze mee naar de klas.  
Na het invullen van een boek-ID waarop de 
kinderen de auteur, illustrator, uitgeverij en 
het hoofdpersonage schreven en tekenden, 
gingen ze met elkaar in gesprek. In duo 
bespraken ze hun eigen boek-ID en 
vertelden elkaar waarom dit nu hun 
lievelingsboek is.  

Om af te sluiten toverde elke klas al de boekbeschrijvingen om tot een leuke slinger die werd 
opgehangen in de klas.  
 
Om de jeugdboekenmaand af te sluiten ruilden de leerkrachten van het kleuter- en lager 
onderwijs op woensdag 27 maart even van klas, om zo in een andere klas een prentenboek of 
leesboek voor te lezen.  
Dit was een heel bijzondere ervaring voor de kinderen en de leerkrachten en een toffe afsluiter 
van ons boeken-thema: Boeken zijn als vrienden! 
 

 



Leren programmeren met lego  

Tijdens de maand maart hebben wij, de leerlingen van het derde en vierde leerjaar zich 
kunnen onderdompelen in de wereld van lego en programmeren.  
Men zegt wel eens dat dit de vaardigheid van de 
toekomst is en deze willen wij als leerlingen van 
de mAgneet ook onder de knie hebben.  
Dankzij ‘Ontdek Techniek Talent’ kregen we 
als school een aantal legoboxen waarmee de 
leerlingen aan de slag konden gaan.  

 
Het opzet was duidelijk. We gaan per twee 
een constructie maken met lego aan de hand 
van een stappenplan.  
Dit stappenplan konden we terug vinden op 
een laptop die we zelfstandig moesten 

bedienen. We hadden ook per leerjaar de keuze uit verschillende constructies zoals een 
krokodil, leeuw, reuzenrad, draaimolen,… 
De duo’s werden verdeeld in een leerling die de computer bediende en moest bouwen en een 
leerling de correcte legoblokken uit de doos moest nemen.  
Na ongeveer de helft van ons reuzenrad, leeuw of krokodil gebouwd te hebben, zijn we van 
positie gewisseld.  
Wat waren we fier als onze constructie volledig was afgewerkt en al de legoblokjes op de 
juiste plaats waren bevestigd.  
Natuurlijk was het bouwen niet het enige wat we moesten doen. In elke constructie zat een 
motor en een sensor waardoor de constructie allerlei bewegingen kon maken.  
Hiervoor moesten we samen een code klaarzetten op de laptop. 
Het programmeren van de constructies was soms moeilijker dan gedacht.  
Vele vragen kwamen in onze hoofden naar boven: 
- welke knoppen moeten we gebruiken?  
- hoe laten we de motor draaien?  
- hoe laten we de motor stoppen?  
- op welke manier kunnen we de sensor zijn werk laten doen? 
Gelukkig zijn we er, na veel proberen en mislukken, uit geraakt. We weten nu hoe we een 
motor en een legoconstructie kunnen laten doen wat wij willen door middel van 
programmeren. Het was een zeer leuke ervaring. We zijn weer een aantal vaardigheden van 
de 21ste eeuw rijker.  

 



Projectweek in K1B 

De kleuters van k1b vlogen ook mee met de mAgneet Airlines! Ze gingen niet naar verre 
oorden, maar landde gewoon in ons eigen landje, België. En wat hadden ze daar dolle pret!  
Ze leerden over de kleuren van de Belgische vlag, smulden van enkele lekkernijen en konden 
voetballen als echte rode duivels. 
Kortom: een weekje dat veel te snel voorbij vloog! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridders en prinsessen K2A  
 
We werkten 2 weken rond thema ‘Ridders en prinsessen’.  
Onze poppenhoek omtoveren tot een kasteel met een ophaalbrug, kantelen en mooie 
venstertjes. Een schild en een kroon maken, op drakentocht gaan, een mooie prins(essen)koets 
maken, riddermanieren leren, verkleden als ridder en prinses,  …  
het hoorde er allemaal bij!  
Wat hadden we een leuke week!  

 

     

 

 

 



Spanje in K2B 

 
K2B werd helemaal ondergedompeld in het land Spanje. We leerden een paar woordjes 
Spaans, flamenco dansen, de vlag namaken,.. We werden zelfs een klein beetje Gaudi! We 
sloten de week af met een Spaans feestje met Sangria en lekkere Tapas! 

 

 

 

 

 

 
 

Letters in K3C 

Na de krokusvakantie gingen we van start met thema ‘letters’ in onze klas.  
We leefden ons helemaal uit en zagen plots in àlles letters.  
We maakten letters na met duplo, klei, clix, … . We maakten zelfs letters na met ons hele 
lijfje door op de grond te gaan liggen. We moesten letters kopen in het letterwinkeltje. Welk 
woord konden we maken?! Hoeveel letters telden onze naam én wie had er de meeste letters? 
De kleuters vonden het een superweek!  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema Italië in de klas van K3A 

  

Venetiaanse maskers knutselen 

  

Toren van Pisa met bekers en plaatjes De poppenhoek werd omgebouwd tot pizza 
restaurant 

  

Zelf pizza maken en bakken Het was een heel leuke week! 

 



Project eerste leerjaar: Naar Italië 
 
Op maandag 25 februari stapten de leerlingen van het 1ste leerjaar in het vliegtuig richting 
Italië. 
In de klas werd de scheve toren, het colosseum,Venetië,...bezocht. 
Ook werden enkele woordjes geleerd zoals buongiorno, ciao, uno, due, tre. 
Natuurlijk leerden we ook de verschillende eetgewoontes van Italianen kennen en mocht een 
bezoek aan de pizzeria niet ontbreken. 
In de pizzeria werden er samen pizza’s gemaakt en lekker opgesmuld. 
Dankjewel pizzeria Da Franco om ons zo vriendelijk te ontvangen. 
 



Project ‘Spanje’ in het 2de leerjaar 

Wist je dat:  

- Pauline, Vince en Vosje het super leuk vonden om zelf muziek te maken met de 
Spaanse castagnetten?  

- Eline, Sadia en Fleur het fruit snijden voor onze sangria het leukst vond?  
- Jenot, Leonie en Helena het geweldig vonden om de Spaanse vlag te knutselen met 

een mozaïek patroon in, net als Gaudi.  
- Mathiz, Matisse en Valentino het eten van onze sangria en tapas het leukst vonden 
- Ina, Mats en Tibe het super vond om te leren praten in het Spaans 
- Emily, Jasmijn en Tess het meest hebben genoten van het flamingo dansen 
- Quinten, Nette en Lora-Mae zich helemaal hebben gegeven bij het maken van de 

Spaanse stieren maskers 
- Noah, Jarne en Khloe niet genoeg konden krijgen van het maken van het suikerrandje 

bij onze lekkere sangria 
- Jason, Maxim en Emma niet konden kiezen en gewoon alles  het leukst vonden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project 3de leerjaar 

Het 3e leerjaar ging tijdens het project naar Frankrijk. 

We leerden over de stoere Napoleon  

en de zonnekoning Lodewijk XIV. 

Uit volle borst zongen we de Marseillaise  

en dansten samen ‘Sur le pont d’ Avignon’. 

Ook bewonderden we de Mona Lisa uit het Louvre en Parijs in de film ‘Ratatouille’. 

Bij godsdienst leerden we het verhaal over Bernadette uit Lourdes kennen. 

Maar het meest genoten we van ons bezoekje aan  

het stukje Frankrijk in Peer nl.: Poire en Provence! 

Daar kregen we uitleg over de Provence,  

beroemd om zijn lavendel en Marseillezeep.  

Samen maakten we daar zelf heuse Marseille-wasmiddel met een heerlijk lavendelgeur! 

Au revoir à Poire!                

                         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project 4de leerjaar 

Tijdens project Europa, bleven we met het 4de leerjaar in eigen land. We leerden 
bij over de provincies, belangrijke gebouwen, waterwegen, belangrijke personen, 
specialiteiten en ga zo maar door. Om ons hier volledig in te verdiepen, maakten 
we donderdag 28 februari een uitstap.  

We startten in het trainingscentrum van Kim Clijsters om naar een training van 
Elise Mertens, een van de toptennissers van de wereld te kijken. Dat was heel 
speciaal, Elise Mertens was toevallig die week in België. Wij hadden dus extra 
veel geluk om haar te kunnen zien. Elise had enkele gadgets meegegeven die we 
via een tombola verloot hebben. We konden daarna onze boterhammen opeten 
in de speeltuin en ons even uitleven alvorens we verder gingen.  

In de namiddag bezochten we chocolatier Visser in Meeuwen. Hier kregen we 
eerst wat uitleg over de technieken die er gebruikt worden om al dat lekkers in 
hun winkel te maken. We mochten chocoladedruppels proeven. Deze gebruiken 
zij om chocolade te smelten en in vormen te gieten. Daarna werden we zelf aan 
het werk gezet. We mochten een chocoladelolly maken. Wat hebben we 
gesmuld!  

 



 

 



Project 5de leerjaar 

De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben Griekenland tijdens de projectweek onder de 
loep genomen.  

Samen hebben we veel geleerd, dat ging van A (van Aristoteles) tot Z (van Zeus).  

 

Er is een leerkracht geschiedenis komen 
vertellen over het Parthenon en over de vele 
goden… 

 

…we hebben de Sirtaki gedanst 
 tot we erbij neervielen…  

 

… we hebben kennis gemaakt met de Griekse goden 

 

… en een echt Grieks theaterstuk nagespeeld.  

 

Natuurlijk kwamen ook de Klassieke- en Olympische Spelen ter sprake.  

 

 

 

 

Wij weten ondertussen wat polytheïsme betekent,  
waar de Akropolis ligt en welke god de  
meeste macht had… 

 

Weten jullie dat ook?  

Ook zijn deze knappe werkers tijdens de leesmaand maart in de boeken gevlogen. Zelf zijn ze 
creatief aan de slag gegaan met een bladzijde uit een boek. De opdracht was om een leuke zin 
te maken met losse woorden uit deze bladzijde. Geniet mee van het resultaat in onderstaand 
voorbeeld. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project ‘het Verenigd Koninkrijk’ 

De leerlingen van het zesde leerjaar werkten tijdens de projectweek rond het Verenigd 
Koninkrijk. De meeste lessen werden in het Engels gegeven en dat zorgde dikwijls voor de 
nodige dosis humor. Leuke activiteiten waren er in overvloed. Een voorbeeld hiervan is dit 
Engels woordrooster.  Veel speurplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van het 6de hebben tijdens onze 
projectweek heel wat geleerd over het 
Verenigd Koninkrijk. 

Naast het vele leren en spreken van Engelse 
woordjes hebben ze zich verdiept in de 4 
delen van het V.K.: Wales, Engeland, 
Schotland en Noord - Ierland. Uiteraard 
gevolgd  door eigengemaakte presentaties. 
Om het project af te sluiten, was er een heuse 
high tea party met scones, jam, clotted cream 
, koekjes en thee natuurlijk. De leerlingen 
konden het wel smaken. 6A 



Carnaval op school 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wistjedatjes 

 

- Dank aan de soepouders! Zij hebben ons geweldig geholpen met het uitdelen van de 
soep van Allerheiligen tot nu. Na Pasen wordt de soepbedeling stop gezet. 

 
 

- Op zaterdag 27 april 2019 organiseren we onze bekende 30+fuif. Van harte welkom. 
De opbrengst wordt voor een groot deel gebruikt om het voetbalveldje aan te leggen 
en computermateriaal voor de kleuters aan te schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De verkoop van de pizza’s was een succes. Bedankt voor de steun aan onze 
sneeuwklas. 
 

- Vrijdag 5 april hielden we een sponsorloop ten voordele van Broederlijk Delen (Guatemala), 
voor de onkosten van het project: Andere Culturen (Europese landen)  en de aankoop van 
chromebooks.  Dank aan Johan Braekers. Hij zorgde voor een gratis flesje water voor alle 
dorstige lopers. 
 

- Er blijven veel brooddozen, mutsen,… liggen aan school. Kom gerust een kijkje 
nemen bij de verloren voorwerpen in de hal! 
 

- Wij zijn nog altijd blij met lege batterijen 
 

- Na de paasvakantie krijgen we een aantal lestijden kleuteronderwijs bij. Deze uren 
worden gebruikt om extra ondersteuning te geven in de klasjes van de kleinste 
kleuters.  
 
 

 



Belangrijke data voor het derde trimster 2018-2019 

Ma 8/4/19-ma 22/4/19: paasvakantie 
Zat 27/4/19: 30+ fuif 
Zo 5/5/19: eerste communie 10.30 uur 
Zo 12/5/19: Moederdag 
Ma 13/5/19: algemene infoavond voor ouders met kinderen die volgend schooljaar 
mogen instappen 19.30 uur 
Zat 25/5/19: schoolfeest 
Zo 26/5/19: verkiezingen 
Do 30/5/19: Hemelvaartsdag 
Vr 31/5/19: brugdag 
Zo 2/6/19: Vormsel 11 uur 
Zat 8/6/19: dankviering eerste communie 
Zat 9/6/19: vaderdag, Pinksteren 
Ma 10/6/19: pinkstermaandag 
Di 11/6/19: schoolraad 
Di 25/6/19: 14.30 uur proclamatie 5-jarigen, 19.30 uur leerlingen 6de leerjaar 
Vr 28/6/19: laatste schooldag, ’s middags begint voor de kinderen de vakantie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


