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Infobrief maart 2018
1. GROTE TRUFFEL VERKOOP
Om te kunnen investeren in onze school verkopen wij samen met de Vriendenkring van
L.P.Boon lekkere chocoladetruffels.
Onder het motto 'zoet doet het altijd goed' bieden wij u aan:

Schilfertruffels melk
€6
Schilfertruffels puur
€6
Schilfertruffels mix
€7

U kunt - volkomen vrijblijvend – truffels bestellen aan de prijs van € 6 of € 7 per doosje van
250g. De 3 beste verkopers van de school ontvangen een prijs! De bestellingen worden
afgesloten op woensdag 21 maart 2018.
Op vrijdag 30 maart 2017 ten laatste worden de truffeldozen aan de kinderen bedeeld.
Uw kind kreeg hiervoor reeds een brief mee en we hopen uiteraard op een goede verkoop!

Waarvoor zal de opbrengst van de actie dit jaar gebruikt worden ?

Kleuters
Aanleggen van een speelheuvel en buitenkeuken.

Lagere school
Aanschaffen en inrichten van een leescaravan waar kinderen volop
leesplezier kunnen beleven !

Alvast bedankt voor jullie massale steun!

2. Mos project “De Wilgenhut.”

Dat onze school “een groene school” is en dat ook meedraagt in zijn visie en werking hoeven
wij u vast en zeker niet meer te vertellen. We zetten ons steeds in om iedereen en zeker
onze leerlingen bewust te maken van het belang van en zorg voor een groene omgeving. In
dat kader staken op zaterdag 24 februari 2018 de leerkrachten samen met een aantal ouders
de handen uit de mouwen en bouwden onder de deskundige begeleiding van een MOS
(Milieu Op school) medewerker genaamd “Annelies” een heuse wilgenhut. Hebt u al eens

van een wilgenhut gehoord? Dat is een hutje gemaakt uit wilgentenen, het snoeiafval van
knotwilgen. Maak ze in de winter en ze kleurt vanaf de lente groen.
Wilgenhutten en wilgentunnels zijn een gemakkelijke en goedkope manier om speelnatuur
op onze schoolspeelplaats te brengen. Maar ook voor uw eigen tuin is een wilgencreatie een
aanrader.
Meer weten…? Surf naar http://www.springzaad.be of ‘kijk even af” bij ons op school!

3. Maart 2018 = Jeugdboekenmaand

Vanaf maandag 5 maart wordt er in alle
klassen – binnen Nederlands en
muzische vorming – genoten van boeken
die gelinkt zijn aan het thema ‘Eureka Wetenschap en techniek’, wat naadloos
aansluit bij het jaarthema van onze
school. We vertrekken per klas van een
specifiek boek om daar verschillende
talige en experimenterende activiteiten
aan te koppelen. Het thema ‘Eureka’
zorgt ervoor dat we dit ook concreet
binnen muzische vorming gestalte willen
geven … De resultaten van de kinderen
zullen tentoongesteld worden op zondag
28 mei tijdens ons jaarlijkse schoolfeest.

4. Lezing Sabine Devos L3/L4/L5/L6
Op donderdag 22 maart komt Sabine Devos, jeugdboekenschrijfster naar onze school. Ze zal
er voor de leerlingen van 2e en 3e graad voorlezen en vertellen uit haar boeken.
Sabine Devos heeft altijd al geschreven, van in de schoolbanken was haar lievelingshuiswerk:
opstellen schrijven. Ze hield als kind ook consciëntieus een dagboek bij. De artikels die ze
schreef voor Dag Allemaal, kregen navolging. Ze schreef/schrijft voor Libelle, Feeling, voor
het ondertussen ter ziele gegane Expres, voor Kind en Co, voor Uit Magazine…. Ze heeft
ook een theatertournee geschreven en zelf gespeeld, gebaseerd op Godin van de Wieg,
getiteld ‘Van oerwoud tot oerwoud’ en stelde samen met kunstenaar Erwin de Bie haar
gedichten tentoon in het Gravenkasteel te Gent. Ze schreef poppenkasten, verhalen in
opdracht zoals ‘Aaron’, gedichtjes…. Het is duidelijk dat alles wat met taal te maken heeft,
een heel bepalend deel van haar leven is.
Als ambassadrice voor de ngo Cunina reist Sabine al 25 jaar de hele wereld rond. Ze schreef
er 2 boeken over : 'In Amerika draagt iedereen schoenen' voor kinderen/jongeren, en
'Moeder van 12 000 kinderen', de boeiende en leerrijke biografie van stichter Sofie
Vangheel. Ze vertelt over haar reizen en ervaringen aan de hand van eigen fotomateriaal.
Op een zeer interactieve manier krijgen kinderen een erg duidelijk beeld van hoe hun
leeftijdsgenootjes leven, naar school gaan, eten, wonen enz. Sabine brengt ook een aantal
muziekinstrumenten/voorwerpen uit verre landen mee. Wat dan weer naadloos aansluit bij
ons jaarthema “LP Boon STEM’t in op muziek.” Wij kijken alvast vol verwachting uit naar
haar bezoek op onze school!

5. American games L5/L6
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar doorlopen 3 plateaus waarin ze kunnen proeven van
basisvaardigheden uit baseball, American football, frisbee, kinnball, ... spel- en sportspelen
die behoren tot de moderne bewegingscultuurgebieden en die tevens een onderdeel zijn
van de eindtermen.

De beoogde doelstellingen zijn:
 het beheersen van fundamentele bewegingsvaardigheden
 het kunnen uitvoeren van eenvoudige spelideeën
 het zich kunnen inleven in een spel en verschillende rollen waarnemen
 het kennen en toepassen van elementaire tactische principes
 het toepassen van afgesproken spelregels en aanvaarden van sancties

6. Pyjamadag
Vrijdag 9 maart 2018 is de derde Nationale Pyjamadag van Bednet.
Onze school doet mee! Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke
kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en
samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te
doen tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en
maken we Bednet beter bekend. Zo kunnen ze nog meer kinderen
helpen !
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 9 maart?
Dat zouden we alvast fijn vinden.

7. Meester op de fiets
Fietsen moet kunnen
Op vrijdag 9 maart komt de “Meester op de fiets” naar
onze school en zal fietslessen geven aan de leerlingen van
L3/L4/L5/L6.
Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse
portie gezond bewegen, draagt bij tot een milieuvriendelijk
verkeer en geeft kinderen een zelfstandige actieradius.
Met de fiets deelnemen aan het verkeer is echter geen
sinecure.
Een bekwame fietser is de fiets meester. De Stichting
Vlaamse Schoolsport zet hier haar ervaring inzake
bewegingseducatie en motorische ontwikkeling in en
maakt onze jonge fietsers fietsvaardiger.
Een veilige fietser reageert gepast op (on)voorziene
verkeerssituaties. De fiets meester zet zijn
verkeersdeskundigheid in en bereidt de jonge fietser voor
op deze verkeerstaak.

Eindtermen

Meester op de fiets richt zich op de realisatie van volgende eindtermen:
 "De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en
gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers,
om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde
route.”
 "De leerlingen kennen mogelijke vormen van rollend en/of glijdend materiaal en
weten er veilig mee om te gaan. De leerlingen kunnen de motorische
basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze aanwenden in
gevarieerde en complexe bewegingssituaties.”

8. MOES (+2,5)
een heerlijk geurende woordeloze voorstelling met muziek, magie en
beweging voor de leerlingen van PKK1

Casier en Dies

Op de vloer een appelboom en drie kastjes. De kastjes herbergen gekke machines en
keukengerei dat plots tot leven komt. Zij brengen het verhaal van appels tot (appel)Moes.
Moes is een poetische voorstelling vol fantasie voor 2,5 tot 5 jarigen. De grote bewegingen
en de verrassende geluiden spreken de kleintjes aan. Terwijl het verhaal de oudere kinderen
meevoert. Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met zijn finesses.

Na de voorstelling kunnen de kinderen spelen in de MOESspeeltuin, een fijne installatie
waarin de kinderen zelf aan de slag kunnen met appeltjes, vrachtwagens en potjes.

Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat uw keukengerei thuis tot leven komt …

9. Leerlingenraad …

KALENDER MAART 2018
5 maart – L2 vertrekt op Boerderijklas naar Wortel vertrek om 8u40
6 maart – American Games voor de leerlingen van L5 en L6, vertrek om 8u40
7 maart – L2 komt terug van Boerderijklas aankomst voorzien om 17u
SVS activiteit netbal voor L5 en L6 in Lede
8 maart – Oudercontact
9 maart – Rapport DW 3
Meester op de fiets L3/L4/L5L/L6
Zwemmen voor L3
Pyjamadag 2018
BIB bezoek L3/L4/L5/L6
13 maart – Schoolfotograaf !
23 maart – BIB bezoek L3/L4/L5/L6
Zwemmen voor L3
28 maart – SVS activiteit ijsschaatsen Liedekerke voor L3/L4/L5/L6
30 maart – Paashaas op school
Theater “Moes” voor PKK1 om 13u30 CC De Ploter

