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Beste ouders, grootouders en sympathisanten
Het schooljaar zit erop! Al 3 jaren in onze ‘nieuwe’ school!
Het schoolfeest ‘Europese landen’ was een groot succes! Dank aan iedereen om zo talrijk
aanwezig te zijn en onze school te steunen. Met de opbrengst van het schoolfeest willen we de
speelplaats meer kindvriendelijk maken en willen we extra chromebooks aankopen.
Op het einde van het schooljaar nemen we afscheid. Onze zesdeklassers verlaten ons en
springen een nieuwe toekomst tegemoet. We wensen hen het allerbeste toe.
Ook nemen we afscheid van enkele zeer actieve leden van de oudervereniging: Ann Deckers,
Luc Segers en Sonja Willems. Dank voor jullie jarenlange inzet. Sonja neemt ook afscheid als
voorzitter in de schoolraad. Zij wordt opgevolgd door Cindy Plessers. Stefanie De Waele zal
haar plaats innemen.
Volgend schooljaar starten we met het nieuwe leerplanconcept ZILL = Zin in leren, zin in
leven. (zie artikel in dit schoolkrantje) Dit vervangt alle vorige leerplannen. De volgende
schooljaren zullen we inzetten op de implementatie van dit nieuwe leerplan.
Vrijdag 30 augustus van 17 tot 19 uur nodigen we u allen uit op onze jaarlijkse
openschooldag. U kan dan, samen met uw familie, een kijkje komen nemen in onze school en
kennismaken met de leerkrachten.
Fijne zomer!
Directeur Els

Samen op weg... een schooljaar lang

Het einde van het schooljaar is in zicht.
Een schooljaar zou je kunnen vergelijken met een weg die we samen hebben afgelegd, tien
maanden lang.
We hadden allemaal onze eigen verwachtingen en doelen, maar hebben toch als één groep de
weg afgelegd.
Net zoals een tocht was onze weg doorheen het schooljaar met vallen en opstaan.
Er waren leuke, maar ook moeilijke momenten.
Soms verloren we de moed en dachten we aan opgeven, maar vonden dan steun bij elkaar om
weer door te zetten. We hadden er vertrouwen in!
De werkgroep PAG

Woordje van de oudervereniging
En zo zit ook dit schooljaar er weer op. Wat vliegt de tijd toch, als je je amuseert (bij de
oudervereniging  )
Onze laatste vergadering is vorige week gepasseerd en we konden terugblikken op een
succesvol schooljaar. Samen met school hebben we zoveel leuke activiteiten uit de grond
gestampt. Ja, we hebben hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt. En dat allemaal om
wat geld in het laatje te brengen voor extra middelen voor school. De directie wist ons te
vertellen dat ze met de storting die we onlangs gedaan hadden heel veel nieuwe boekjes
zouden willen kopen. Leuk toch!!!
De laatste activiteit van dit jaar was natuurlijk ons schoolfeest. En dàt het een feest was!!!!
We hadden het weer mee. De kinderen zorgden voor puike optredens, die hun prima waren
aangeleerd door het leerkrachtenkorps. De vele workshops en vlaamse kermistoestanden
werden ook dit jaar weer warm onthaald. Wij als oudervereniging zorgden voor de hapjes en
de drankjes, en we moeten zeggen de souvlakis en de crouqes gingen vlot de deur uit, alsook
de biertjes en bubbels. Dank jullie wel voor jullie talrijke aanwezigheid op het feest van onze
kinderen!
Nu, als we de poort voor de laatste keer dichttrekken na een schooljaar, dan betekent dat voor
onze vereniging meestal ook afscheid nemen van een aantal vaste waarden. Hun kinderen
zwaaien af dit schooljaar en dus stopt voor de mama of papa in kwestie het actief lid zijn van
de oudervereniging. Dit jaar moesten we saluutjes zeggen tegen 3 heel hardwerkende
krachten. Sonja, An en Luc, WE GAAN JULLIE MISSEN! Dikke merci voor de vele jaren,
voor de vele ideeën, voor de helpende handen en vaak ook trekkende krachten.
Bij deze zou ik dan ook graag een warme oproep doen om wat vers bloed in onze groep te
krijgen. Draag je de school een warm hart toe, wil je graag meedenken over bepaalde
initiatieven, wil je wel eens helpen op een activiteit, aarzel dan zeker niet en spreek ons aan
op 30 augustus. Want natuurlijk zijn we weer van de partij op de openschooldag die dan
doorgaat van 17u tot 19u. Je kan ons vinden aan het drankenstandje, jullie kapoen krijgt van
ons als vanouds een lekker drankje aangeboden en jullie kunnen je gegevens daar dan ook
weer bij ons achterlaten.
Maar voor eerst, GENIET van de vakantie van jullie kinderen. Geniet met elkaar van de vele
grote, maar zeker ook kleine dingen; ze zijn zo waardevol!
Tot in augustus!!!!

Het nieuwe leerplanconcept ZILL

Toeka en Blauwe Parki op bezoek
Wat zijn de vakantieplannen van Toeka en zijn vriend?
Naar zee? Naar de bergen?... Nee…naar het Toeka-bos!
Samen lezen in leuke boekjes!
Ze hebben enkele boekjes geleend en gaan nu heerlijk “Zomerlezen”.
Tot volgend schooljaar!

De kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas kwamen elke vrijdag namiddag samen
voor een leuke afsluiting van de week. Er was veel afwisseling. Poppenkast, een digitaal
verhaal, kamishibai of dansen, fietsen of een parcours. De kleuters genoten er elke keer van.
Zo leerden kleuters niet enkel de andere juffen kennen, maar ook de andere kinderen.

De leerlingen van 1B zijn op bezoek geweest bij Buseloc. Daar leerden ze over de werking
van het bedrijf en over de verschillende machines. We kregen zelfs verschillende figuurtjes
van stof. Ze vonden het een geweldige ervaring!

Kleuters tekenen fietsen (K1A)

De leerlingen van het eerste leerjaar maakten enkele gedichtjes.

Verborgen vakantie-woorden
Zomer is leuk.
Eerst gaan we op reis.
En dan speel ik in het zwembad.
Eli Maja

Zwemmen is leuk.
Ons koffer is al klaar.
Nee, ik wil niet op vakantie.
Jana V.

Elfjes
Communie
Mooi feest
Ik dans mooi
Ik dans op muziek
Hostie

Zoë, Louise, Jesse, Niene.

Hond

Vakantie

Wandel mee

Naar zee

Neem de riem

Op het strand

De hond is lief
spelen

Op het strand

Woef.

Fijn.

Nand, Kellen, Amber.

Santino, Mats, Eily.

Maandag 3 juni is de eerste graad op schoolreis geweest naar de Olmse Zoo.
Het werd een TOPDAG!!!
De sfeer zat meteen goed… het weer was gewoon perfect… we konden met zijn allen
bovenaan in de bus zitten…. de dieren waren reuzeblij om ons te zien… en het was er
helemaal niet druk.
Dit is wat de kinderen van het 2de leerjaar over hun schoolreis schreven:
-

-

De giraf was grappig omdat die zo’n lange tong
had.
Er was een witte papegaai die ‘ Hallo’ kon zeggen.
De gids gaf heel interessante uitleg. Het was een
goede rondleiding. Ik heb veel bijgeleerd.
Dit was het leukste schoolreisje.
Ik heb een nieuwe vriend gekregen , een
stokstaartje.
De reptielen waren eng.
Er liepen veel pauwen rond die showden met hun
prachtige veren.
De flamingo’s hebben een hele mooie kleur.
De wolvenfamilie vond ik het leukst. Ze hadden
kleine wolfjes. Zo schattig!
Ik hou van panters omdat ze zwart zijn en geel in
hun ogen hebben. Fijn dat ik ze heb gezien.
De apen die met hun armen bengelden in de bomen
of aan touwen vond ik leuk.
Natuurlijk hebben we allemaal super fijn gespeeld
in de speeltuin met zijn springkasteel en
hangmatten.
Rondkijken en iets kopen in het souvenir winkeltje
dat is echt fijn.

Onze schoolreis naar Herentals
Op 3 juni gingen de leerlingen van het 3de
leerjaar op schoolreis !
De trein bracht hen naar Herentals.
In Herentals speelden ze in speeltuin “het
Netepark “ en genoten ze van de waterattracties
van “Hidrodoe”.
Enkele bevindingen :





















Het was leuk want we konden een koekje eten op de trein
Nore was met haar hoofd gebotst.
Er was een glijbaan.
We moesten lang wachten voor de trein kwam.
We keken naar een 3D film.
We hebben heel leuk gespeeld.
Ik was kletsnat geworden onder de waterval.
De wetenschapsshow was suppppppper leuk.
Ik had een Fanta gekocht.
In Hidrodoe was een leuk winkeltje.
De jongens wc was gesloten dus moesten de jongens bij de meisjes pipi doen
Mijn geld was weg !!
De schoolreis was te snel voorbij.
Een mevrouw maakte plastic soep !
De treinreis duurde 40 minuten
In Hidrodoe waren veel kinderen.
Je kon heel grote bellen blazen.
Je kon er gelukkig ook snoep kopen .
De ouders brachten ons naar het station.
Het was heel leuk in de trein met de vrienden.

Klas 3A en 3B

Aan het het eind van een schooljaar blikken we graag even terug op wat geweest is…
Ook in het 3de leerjaar kregen de leerlingen die opdracht.
Dries en Alper (3A) schreven onderstaand verslag over het afgelopen schooljaar.
Ik ben Dries en wil graag iets vertellen over 3A.
Ik kan duizenden dingen zeggen die ik leuk vond.
Bijvoorbeeld : carnaval,rekenen, turnen,zwemmen, speeltijd,...
Maar er zijn ook negatieve dingen : WO, spelling, taal, en huiswerk.
Maar dat hoort erbij , ik hoef later tenminste niet achter een vuilniswagen te hangen !
Ik heb nieuwe mensen leren kennen die nu mijn vrienden zijn zoals Nio.
Dit jaar was heel leuk.Ik ben een stuk slimmer geworden.
De bundels waren echt wel leuk.Vooral het bundeltje “Dit kan ik al vlot “ van rekenen.
Waarschijnlijk wordt het volgend jaar ook leuk !
Dries Creemers 3A
Cijferend delen is leuk omdat...je alleen getallen moet schrijven.
Lezen is leuk omdat ...je dan een strip kan begrijpen.
Woordpuzzels zijn leuk omdat...het lijkt op een spelletje.
Voorlezen is leuk omdat ...je gewoon moet zitten en luisteren.
Buiten eten is fijn omdat ...je dan mag kiezen waar je zit.
Muzo is leuk omdat ...je iets kan maken of tekenen.
Huistaken is leuk omdat ...ik me anders toch verveel.
Patronen tekenen is leuk omdat ...je gewoon hetzelfde moet doordoen met dezelfde kleuren.
Taal is niet leuk omdat ...ik sommige dingen niet snap .
Alper Catlak 3A

Naar de beek (4de leerjaar)
Vrijdag 7 juni zijn we met de klas naar de beek geweest.
Ik zit met een paar kinderen van mijn klas in een groepje. Als eerste zijn we gaan vissen en
hebben een beetje over waterplanten geleerd. Toen we klaar waren met vissen hebben we
overlopen welke diertjes in het water leven (ruggenzwemmertje, kikkervisje, libellarve…). Na
het opsommen van diertjes zijn we een koek gaan eten.
Iedereen was klaar met eten dus zijn we de andere opdrachten gaan doen. Dat was de
temperatuur van het water meten, kijken hoe diep het water is en kijken hoe lang het duurt dat
een stok in stromend water tien meter haalt. Toen we dat probeerden, kwam er een mooi
blauw vlindertje voorbij.
We hebben een wandelingetje gemaakt. Tijdens de wandeling heeft Mikowaj een kikker
gevangen. Iedereen met laarzen mocht door het water.
Dat was een leuke dag!
P.S.: Nog gauw een weetje: het was aan de Dommel!

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni zijn de leerlingen van het vierde leerjaar de Dommel gaan
onderzoeken. Zij hebben hier proefjes gedaan in en rond de beek. Daarnaast mochten ze ook
waterdiertjes vangen. Hierbij zijn er een aantal zeldzame exemplaren gevonden!
De leerlingen onderzochten de temperatuur, de helderheid, de geur en de stroming van het
water. Ze zijn op zoek gegaan naar diertjes en plantjes in en rond de beek en daarna zochten
ze de namen ervan op in een speciale natuurgids.
Hun leerrijke uitstap heeft heel wat informatie opgebracht. Deze informatie hebben ze op een
creatieve manier verwerkt. Aan jullie om de oplossing te vinden!

Mijn schoolreis naar Bobbejaanland
Op 11de juni ging onze klas op schoolreis. Ik keek er al dagen naar uit. De busreis was lang,
maar daarna waren we eindelijk in Bobbejaanland.
Ons groepje bestond uit 5 leden: Mirko, Lode, Robbe, Ilias en ik. Later kwam Gust erbij en
vertrok Robbe naar een ander groepje.
De eerste attractie die we uitprobeerden was de Typhoon. Robbe en Mirko bleven wachten
omdat ze er niet in durfden. Ik ging met Elle-Marie achteraan in het karretje, omdat ze niet
alleen wilde zitten. Toen we in het karretje zaten, ging hij naar boven in een hoek van 90° en
zoefde hij naar beneden in een hoek van meer dan 90°. Dan maakte hij een looping en paar
kurkentrekkers. Een echt leuke en wilde achtbaan!!
Wat later in de middag gingen we naar de Speedy Bob. Deze was niet echt snel maar wel
heel leuk. De Speedy Bob sloeg haken net als een haas en stopte soms. Het leek alsof het
karretje van de rails vloog. Een van de leukste en drukste attracties.
Bij Naga Bay, ook een achtbaan, draaien de karretjes rond. De achtbaan ging boven het water
en door de bomen. Toen ons groepje daarin was, was het niet echt druk maar rond 15:00 was
het een superlange rij geworden. Daarom konden we er geen tweede keer in.
Wel jammer dat de twee nieuwe achtbanen, die deze maand in dienst worden genomen, nog
niet open waren, maar het was een superleuke schoolreis om nooit te vergeten.
Maxim

Het laatste trimester in het 5de leerjaar B was TOP!!
Enkele leerkrachten van het TIO maakten met ons een pennenhouder met lichtje. Er zit heel
wat technisch talent in onze klas!

FUN – FUN – FUN
Ook mochten we deelnemen aan fun-athlon! Dit is een sportief evenement georganiseerd
door de Lo-Leerkrachten van het BuSO Sint-Elisabeth. We konden samen sporten en spelen
met leerlingen van het BuSO Sint-Elisabeth. Dat was een heel erg leuke ervaring.

Het volgende wat er op ons programma stond: BBB. Binnen bij boeren. Op een
dinsdagvoormiddag bezochten we een boerderij in Erpekom. Verschillende landbouwers
vertelden over hun bedrijf.

Wat hadden de leerlingen van het 5de leerjaar geluk! Hun schoolreis ging naar
Bobbejaanland.
Een leerling vertelt:
Op schoolreis naar Bobbejaanland!
Op 11 juni gingen we naar Bobbejaanland.
Het leukste pretpark waar ik tot nu toe ben geweest.
In de bus zat ik langs Emiel.
Hoe het was vraag je je af?
Heel leuk!!!!! Af en toe gegrapt en gelachen.
Dat doen vrienden nu eenmaal.
Toen we bijna aankwamen zong iedereen tegelijkertijd: ‘We zijn er bijna, we zijn er bijna!’
Heel grappig. De ene al beter dan andere.
Even later toen we aankwamen ……
Ik verheugde me al op het eerste zicht.
Pfhoe eindelijk kwamen we aan.
Het zag er heel leuk uit.
Ik stapte meteen uit.
We kregen ons ticket en mochten naar binnen.
Eerst maakten we nog wat afspraakjes en dan mochten we verder.
Het eerste waar we in gingen was de Noga Bay.
Heel leuk, die maakt enge bochten.
Als tweede gingen we in The kingkong.
Je zit in een soort busje? Dat gaat omhoog en dan schudt de kingkong er nog mee.
Je denkt dat het eng is, maar dat valt nog wel mee.
Ik ben ook in de Typhoon geweest.
Die is pas eng.
Hij maakt vier loopings! Brrrrrrrr.

Eng he..
Maar we zijn nog in veel meer geweest.
Te veel om op te noemen.
Toen we terug reden, zat ik opnieuw langs Emiel.
En ja, je kan het je al voorstellen… Weer al gegrapt en gelachen.
En voor mij zaten Marieke en Marie.
Toen we aankwamen was mijn mama er al direct.
Dus gingen we maar naar huis .
Mijn dag naar Bobbejaanland was niet saai ...
Hij was geweldig!
Tuur

Tijdens de laatste week bezochten we een tentoonstelling over Pieter Brueghel.

Wist je datjes van 6A

de jongens meer praatten dan de meisjes
we soms onze voornamen achterstevoren uitspraken
we vaak het voorbeeld moesten geven
hoekenwerk het leukste groepswerk was
schimmenspel het leukste zelfgemaakte filmpje was
flessen versieren het leukste was bij muzisch beeld
we een nieuwe rekenmethode hadden, het was best leuk
we nog dikwijls bij rekenen de nullen vergaten
werkwoorden groen of geel waren
leerlingen en leerkrachten van grapjes hielden
we eigen sprookjesnieuws maakten
de juffen heel zorgzaam waren

Diploma-uitreiking (6B)
De leerlingen van het zesde leerjaar kregen op dinsdag 25 juni hun diploma. De uitnodiging
voor dit evenement maakten ze zelf. Hier zijn enkele voorbeelden.

Wistjedatjes

-

Eind mei hielden we voor de eerste keer een busevacuatie voor de kinderen van het
lager. Onze preventieadviseur, Ludo Vandael coördineerde dit. De bedoeling is dat de
kinderen bij gevaar, zo snel mogelijk de bus leren verlaten. Het is belangrijk om
volgens een vast patroon het busverlaten aan te leren.

-

Dank aan de oudervereniging. We kregen een gift van €1500 . We gaan met dat geld
boekjes voor het eerste en tweede leerjaar aankopen.

-

We hebben akoestische panelen aangekocht. We gebruiken ze om scheidingen te
maken in de polyvalente zaal.

-

Op donderdag 23 mei kwam Jo Vandeurzen naar Peer voor de eerste steenlegging van
de nieuwe vestiging Plons naast onze school. (hoeve Vermeulen)

-

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar brachten een bezoek aan de
tentoonstelling Bruegel. Dit jaar is het exact 450 geleden dat Pieter Bruegel de Oude
overleed. Dertig authentieke gravures van Bruegel konden de kinderen bewonderen
o.l.v. een gids. Een zeer leerrijke ervaring!

-

In samenspraak met de ouders in de oudervereniging en de schoolraad werd er beslist
dat de grootouderdag afgeschaft wordt. Telkens gaat dit gebeuren gepaard met een
zeer grote drukte en chaos en is dit voor niemand aangenaam. grootouders blijven
natuurlijk welkom op onze openschooldag en schoolfeest.

-

We nemen ook afscheid van 2 mensen uit ons schoolbuscomité: chauffeur Henri
Goossens stopt omwille van gezondheidsklachten en busbegeleidster Marleen Teppers
is officieel op pensioen gegaan. Merci voor jullie jarenlange inzet!

-

We kregen volgende mail:
We maakten gisteren op de proclamatie voor de
kleuters een mooie foto. Zowel ikzelf als mijn twee
dochters hebben bij juffrouw Els in de klas gezeten.
En dat is misschien een vermelding in de
schoolkrant waard? Ik (Klara Leekens) zat in het
schooljaar 1985-1986 bij juffrouw Els in de tweede
kleuterklas. Onze oudste dochter (Ann-Sophie
Linsen) in het schooljaar 2015-2016 in de laatste
kleuterklas. Mijn jongste dochter (Noa-Marie
Linsen) heeft net haar kleuterdiploma bij juffrouw
Els behaald. We hebben dus samen een mooie
geschiedenis bij de basisschool.

Belangrijke data 2019-2020
- Vr 30 augustus 2019: openschooldag van 17-19 uur
- Ma 2 september 2019: start nieuwe schooljaar + boekentaswijding
- Woe 18 september 2019: pedagogische studiedag voor de leerkrachten (leerlingen vrij)
- Za 28 september 2019: Berensmultocht
- Woe 9 oktober 2019: pedagogische studiedag voor de leerkrachten (leerlingen vrij)
- Ma 28 oktober- zo 3 november: herfstvakantie
- Ma 11 november 2019: Wapenstilstand (vrij)
- Vr 6 december 2019: lokale verlofdag
- Ma 23 december 2019 –zo 5 januari 2020: kerstvakantie
- Woe 22 januari 2020: pedagogische studiedag voor de leerkrachten (leerlingen vrij)
- Ma 24 februari – zo 1 maart 2020 : krokusvakantie
- Zat 29 februari 2020 : 30+ fuif
- Ma 23 maart 2020: lokale verlofdag
- Ma 6 april – zo 19 april 2020: paasvakantie
- Zo 26 april 2020: 1ste communie
- Vr 1 mei 2020: dag van de arbeid (vrij)
- Ma 4 mei 2020: algemene infoavond voor nieuwe ouders 19.30 uur
- Do 21 mei 2020: Hemelvaartsdag (vrij)
- Vr 22 mei 2020: brugdag (vrij)
- Zo 24 mei 2020: Vormsel
- Zat 30 mei 2020: schoolfeest
- ma 1 juni 2020: pinkstermaandag
- Ma 29 juni 2020: proclamatie laatste kleuterklas en zesdeklassers

