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Beste mAgneetjes, ouders, grootouders en sympathisanten,
Het is alweer eind december: lange avonden met lampjes en kaarsjes op de achtergrond, soms
een prachtig sneeuwtapijt, warme winterjassen, sjaals en mutsen, kerstversiering licht de
straten op . . . een gezellige aankondiging dat de kerstvakantie bijna daar is!

In deze editie van onze schoolkrant kan je dan ook weer
lezen hoe gevuld dit trimester was.
Zo kregen we vele gasten op bezoek in De mAgneet:
de grootouders kwamen piepen in de kleuterklasjes
van hun kleinkinderen, bij het bezoek van Sint en Piet
werden alle kinderen bedacht met lekkers en elke klas
met een cadeau, Mie Fluo Flits kwam regelmatig kijken
of wij veilig de school binnenstapten of –fietsten met
fluo-vest of –overtrek . . . en in de klas van juf Lotte
vlogen er zelfs heuse ‘superhelden’ langs…
Over deze bezoekjes en nog veel meer, kan je lezen in
de vele artikels vanuit onze klasjes van De mAgneet.
Maar vooral willen de kinderen, de
leerkrachten en directie . . .
Jullie een liefdevolle kerst en
sprankelend 2018 wensen!

Tombola Mie Fluo-Flits
Mevrouw Fluo-Flits komt in deze donkere dagen
geregeld een kijkje nemen of we veilig naar school
komen met een fluo-vestje of fluo-overtrek over onze
boekentas.
Iedereen die Fluo aanheeft krijgt dan een bonnetje met
een nummer op. Wanneer het belt...wordt het stil in de
rijen...want iedereen wil horen welk nummertje Mie
Fluo-Flits uit de lotjes-pot trekt. Onder luid applaus
mogen de 3 winnaars van de kleuters en 3 winnaars van
het lager dan hun Fluo-prijs komen ophalen. Zo proberen we onze kleuters en leerlingen te
motiveren om zoveel mogelijk hun Fluo-vestje of -overtrek te dragen en zo veilig en
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Hopelijk helpen jullie Mie Fluo-Flits ook na de kerstvakantie door
jullie kinderen eraan te herinneren met hun verkeersvestje of
Fluo-overtrek
naar school te vertrekken!

Grootouderdag
Op 22 november verwelkomden onze kleuterklassen de grootouders.
Oma’s, opa’s, bompa’s, bomma’s, pakes, makes, moekes,
vakes...allemaal werden ze uitgenodigd om een kijkje te komen nemen
naar hun kleinkinderen in volle actie tijdens het knutselen, knippen,
zingen, dansen, turnen, vertellen, spelen, kleuren…
Aan de vele blije en lachende gezichten konden we zien dat klein en
groot, jong en oud hiervan genoot!
De grootouders werden bovendien ook getrakteerd op een warm tasje
koffie met een speculaasje in de grote eetzaal van het lager. Juf Els
Loos zorgde zelfs een vaasje met een klein groen boeketje vers uit de
tuin om elke tafel op te luisteren. En samen rond de tafel, konden de
grootouders met een tasje koffie ook gezellig bijkletsen. Natuurlijk
mocht een tombola niet ontbreken en gingen wel 101 mooie
tombolaprijzen met enkele gelukkigen mee naar huis.

St.-Vincentius
Zoals elk jaar zamelden we ook nu droge voeding in
voor de St.-Vincentius vereniging, die zich inzet voor
de minderbedeelden onder ons. Vanaf dit jaar kon men
ook kledij en speelgoed meebrengen. De kinderen van
het 1e lj. brengen dit alles met onze schoolbus op 19/12
naar St.-Vincentius.
Zo hopen we met deze inzameling te kunnen bijdragen
aan een lekker en warm kerstfeest voor onze
medemensen die het wat minder breed hebben!

Nieuws van de oudervereniging
Onder het motto “we kunnen toch niet altijd vergaderen” genoten we met de oudervereniging
in de tweede week van december van een ontspannende activiteit. Met een 10tal leden hadden
we ons vrij gemaakt om op een avond een heerlijk wandelingetje te maken. Een kleine
tussenstop in de eerste kilometers om de innerlijke mens te verwarmen met een chocojenever
hoorde daar natuurlijk ook bij. Daarna in vrolijke tred verder richting de lampjes bij Guido
Craeghs. Supermooi, ieder jaar opnieuw. Na een tijdje buiten genoten te hebben van de
feeërieke sfeer gingen we in Guido zijn stalletje nog even binnen voor een praatje en een
drankje. We beloofden plechtig dat we zeker en vast met onze kindjes nog eens zouden
terugkeren in de kerstvakantie. Dus als jullie eens op een vroege donkere avond niet weten
wat doen… allemaal richting Kwikstraat.
De oudervereniging wenst jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een heel gezond 2018!
Hopelijk tot volgend jaar… op een van onze activiteiten !!!!!

De 3 klasjes van de jongste kleuters komen meermaals per
week samen om allerlei leuke dingen te doen.
Op maandag speelt juf Marianne tik tak voor de kleuters van
haar en juf Ilse.
Op vrijdag wordt er afwisselend poppenkast (door Juf Krista en
juf Ilse) en kamishibai (door juf Nathalie) gespeeld.
Op vrijdag gaan we ook samen naar een filmpje kijken of doen
we bewegingsspelletjes en –liedjes of kleuteryoga om de week af te sluiten.
De kleuters genieten hier enorm van en kijken hier elke week naar uit!!

Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent
en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die alles brengen kan
en maak er een gezellig en fijn
kerstfeest van.
De PAG werkgroep

Hockeytoernooi
Woensdag 6 december organiseerde SVS
(Stichting Vlaamse Schoolsport) een
hockeytornooi voor het 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar in de sporthal De Deuster te Peer.
We schreven in met 5 ploegen: 2 ploegen van
het 6de leerjaar, 1 ploeg van het 5de leerjaar, 1
ploeg van het 4de leerjaar en 1 ploeg van het 3de
leerjaar.
De school van Hechtel (Ter Duinen) en de
scholen De Uitvlinder en ’t Perenboompje
waren ook aanwezig.
Elke ploeg speelde 6 wedstrijden van 10
minuten. Turnleerkrachten in opleiding van de PXL Hasselt zorgden dat de wedstrijden een
sportief verloop hadden.
Na een inspannende en sportieve namiddag werden de uitslagen bekend gemaakt.
Proficiat aan al de deelnemers. Op de foto al de deelnemers van onze school.

Advent
Gedurende de adventsperiode (4 weken voor Kerstmis) komen we op vrijdagmorgen samen
met de 4 en 5 jarige kleuters om een kaarsje aan te steken bij de Adventskrans en samen een
liedje te zingen. De juffen spelen een toneeltje om de kleuters bewust te maken van
‘Solidariteit’.
Het toneeltje gaat over “samen tegen armoede.”

De kinderen van het eerste leerjaar maakten leuke zinnen over de Sint
Sint zit in bad.
Piet is dom, ha, ha.
Sint eet een peer.
Piet is op het dak.
Ze speelden heel fijn samen in de school met alles wat ze gekregen hadden van Sint en Piet.
Dat was een heel leuke namiddag!

Op Bezoek bij de Radiozender FM GOUD
Dinsdag 21 november kregen de klassen 2A en 2C de eer om een
bezoekje te brengen aan de lokale radiozender FM Goud. Dit naar aanleiding van het W.O
thema: beroepen.
Na de rondleiding mocht iedereen iets zingen/inspreken. Dit alles werd dan ook uitgezonden
op de radio.
Ik vond het heel leuk omdat:
-

we iets mochten zingen (Nore)
we in de microfoon hebben mogen babbelen (Axl)
we op de radio zijn geweest (Beau)

Paddenstoelentocht en natuurspel
Wat schimmelt in het bos?
De leerlingen van het 3de leerjaar weten daar nu alles van. Ze gingen
met de nodige materialen en uitleg op zoek naar paddenstoelen in het
bos.
Tijdens hun tweede bezoek aan het bos gingen ze het bos door andere
ogen zien. Zo leefden ze zich in, in een rubberen laars, een hond, een
vogel, een vos,… Ze bouwden een hut en een slaapplaats voor de
egeltjes.
Hieronder enkele van de vele foto’s. Alle foto’s kan je terugvinden op
de website van de school!

Het alfabet vroeger en nu
In het vierde leerjaar leren de kinderen tijdens de taallessen een woordenboek gebruiken om
moeilijke woorden op te zoeken. Hiervoor moeten ze natuurlijk het alfabet goed kennen. Ze
lazen een oud versje en maakten samen een versie anno 2017.
Hier zien jullie het resultaat van hun schrijfoefening.

Wist-je-datjes 6° leerjaar B
-

-

-

-

Begin september zijn Giel Bas en Sem Verheyen gestart met een vervroegde versie
van de warmste week. Ze zijn gedreven dierenliefhebbers en willen daarom geld
inzamelen voor WWF en het natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Met allerlei acties
hebben ze in totaal €4600 euro ingezameld. Dit bedrag gaan ze op
24 december persoonlijk afgeven in Wachtebeke, het epicentrum
van de actie ‘de warmste week’ van Studio Brussel.
Meer informatie over de acties van Sem en Giel kan je vinden op
hun facebookpagina heartworld. (ctrl+klikken)
Ook het zesde leerjaar wilde zijn steentje bijdragen en besloot mee
te doen aan de warmste week in de vorm van een ‘koekenbak’.
Heel veel ouders, grootouders en sympathisanten bakten
koekjes, wafels en cake. Dit alles werd tijdens de speeltijd te
koop aangeboden aan de kinderen voor de prijs van 0,50 euro.
In totaal werd er voor meer dan 400 euro verkocht. Dit geld
werd aan Sem en Giel overhandigd wat hun totaal op meer dan
5000 euro bracht.
Op donderdag 21 december brachten we een bezoekje aan dienstencentrum ‘de
Schommel’. Naar jaarlijkse gewoonte zongen we daar een aantal kerstliedjes voor de
mensen die daar hun middagmaal nuttigen. We zorgden voor een warme kerstsfeer.
Op vrijdag 22 december hebben we ’s middags worstenbroodjes gegeten als afsluiter
van het eerste trimester.
Tijdens de muzische lessen werden digitale prentenboeken voor kleuters ontworpen.
Ze maakten zelf een verhaal, zochten bijhorende prenten en spraken de tekst in.
Achteraf mochten de kleuters de prentenboeken bekijken en beluisteren. Via
bijhorende link kan je een aantal prentenboeken bewonderen.
‘Prikkie, de egel’
https://drive.google.com/file/d/1MtbyzXq51PFqMP8pujLfOO3lHqVb0vTF/view
‘Ianthe gaat op pad.’
https://drive.google.com/file/d/15Zvc6jeaD170mVJZZ1UOvIq1edKz8rut/view
‘Ijsbeertje gaat verhuizen’
https://drive.google.com/file/d/1jaVBb-tGCI4IeE0iLMCJmVuRg52dk1MC/view
‘Jaku, de jaguar’
https://drive.google.com/file/d/1VIFtHcTbSGLxrsVUvJt53Goar2d8qJmX/view

-

De kinderen zongen bij het bezoek van de Sint een heel origineel liedje. De tekst
vinden jullie hier. Proberen maar.
ZIE GIE GA GOE GINDS
-

Zie, gie-ga-goe-ginds komt de stie-sta-stoe-stoomboot
Uit Spie-spa-spoe-Spanje weer ie-a-oe-aan
Hij brie-bra-broe-brengt ons Sint Nie-na-noe-Nicolaas
Ik zie-za-zoe-zie hem al stie-sta-stoe-staan
Hoe hie-ha-hoe-huppelt zijn pie-pa-poe-paardje
het die-da-doe-dek op en nie-na-noe-neer
Hoe wie-wa-woe-waaien de wie-wa-woe-wimpels
al hie-ha-hoe-heen en al wie-wa-woe-weer.
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Er op de site van onze school: ‘www.bsdemagneet.be vele leuke foto’s staan van
verschillende activiteiten per klas. Zeker de moeite waard om eens regelmatig te gaan
piepen!
Sint en Piet waren op vrijdag 1 december op bezoek. Piet had voor ieder wat lekkers
mee. Elke klas zong een liedje, deed een dansje of toneeltje voor het hoge bezoek. En
de Sint beloofde voor elke klas een cadeautje te brengen op zijn verjaardag.
De grootouders kwamen een kijkje nemen in de kleuterklasjes van hun kleinkinderen.
Daarna konden ze in de eetzaal nog nagenieten bij een tasje koffie en een lekker
speculaasje.
De leerlingen van het 4e jaar STW van het Agnetencollege organiseerden ook dit jaar
weer een plezant sinterklaasfeestje voor onze oudste kleuters. Bedankt voor de leuke
activiteit!
Er is heel wat droge voeding, speelgoed en kledij verzameld na de oproep op Gimme.
Deze worden door de leerlingen van het 1e lj. aan St.-Vincentius bezorgd.
Bedankt aan de Stad om mooie kerstbomen te leveren om de kerstsfeer in onze klasjes
te brengen!
Tot Pasen kunnen de kinderen in de eetzaal heerlijk warme soep krijgen op maandag
voor 1 jeton. Elke week serveren we 50 liter soep! Fijn dat we hierbij ook mogen
rekenen op vele soepouders, die helpen met het uitscheppen, serveren en afwassen!
Enkele keren per jaar nodigen we nieuwe ouders uit op een algemene infoavond. Aan
de hand van een powerpoint wordt de werking en de visie van onze school uit de
doeken gedaan. Op do 25/1/18 om 15.15u is er een infomoment voor kleutertjes die
instappen op 1/2/18 of na de krokusvakantie. Op ma 26/3/18 om 15.15u voor de
kleutertjes die mogen instappen na de paasvakantie of Hemelvaart.
Onze jaarlijkse 30+ fuif gepland staat op zaterdag 14/4/18 en er speciaal een
oplichtende led-vloer wordt voorzien om op te dansen!
Een dagje later op zondag 15/4/18 het grote feest daar is voor onze eerste
communicantjes. Wij duimen alvast voor mooi weer!
De pizzaslag ten voordele van de sneeuwklas gepland is op 18/1/18,
zodat onze sneeuwklassers en hun begeleiders op 27/1/18 met een
extra zakcentje kunnen vertrekken naar het prachtige skigebied van
Fucine/ Folgarida - Marilleva in Italië.
Wij heel erg blij zijn met alle hulp die we krijgen van onze
chauffeurs, busbegeleidster, PWA-hulp ‘s morgens en ‘s middags,
poetsvrouwen en soepouders!
Daarom een dikke, warme en welgemeende
DANK - jullie - wel voor jullie onmisbare hulp!!!
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23/12 - 7/1: kerstvakantie
18/1: pizzaslag ten voordele van sneeuwklas
25/1: 15.15u infomoment nieuwe kleuters voor instap op 1 februari en na krokus
27/1 - 3/2: sneeuwklas
10/2 - 18/2: krokusvakantie
maart: LEESMAAND!
16/3: lokale verlofdag
17/3: Peer Proper
23/3: rapportperiode 2
26/3: 15.15u infomoment nieuwe kleuters voor instap na paasvakantie en Hemelvaart
1/4: Pasen
31/3 - 15/4: paasvakantie
14/4: 30+ fuif
15/4: Eerste Communie
30/4: lokale verlofdag
7/5: algemene infoavond voor nieuwe ouders
13/5: Moederdag/Vormsel
16/5 - 25/5: project DIEREN
27/5: schoolfeest
10/6: vaderdag

