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Infobrief mei 2018
1. SCHOOLFEEST LP BOON

Op zondag 27 mei gaat ons jaarlijks
schoolfeest door waarop wij u en uw familie
graag willen uitnodigen. Het belooft net zoals
alle andere jaren weer een echt spektakel te
worden met o.a. optredens van onze
leerlingen, workshops en een STEMtentoonstelling. U kan gezellig bijpraten bij
een hapje en een drankje en naar de avond
toe kan u genieten van onze BBQ.
Kortom, niet te missen… !
GROTE BBQ van 17u tot 20u !
(kaarten tijdig bestellen! )

2. Klassemuziek L1 – L6 op vrijdag 4 mei

Heb je al gehoord van Klassemuziek?
Klassemuziek! brengt dit schooljaar drie muzische en interactieve voorstellingen op onze
school waarin de leerlingen van het lager kennismaken met telkens één muziekinstrument.
Deze keer is het de beurt aan de dwarsfluit.
De voorstellingen duren één lesuur en zijn opgevat voor kleine groepen. De leerlingen
kunnen zelf op het instrument blazen, tokkelen, ze kunnen meezingen met de liedjes of zich
laten meeslepen in een heus muzikaal verhaal.
Bij het samenstellen van deze voorstellingen worden de leerplannen muzische vorming
gebruikt als leidraad.

3. Rollebolle voor K2 - 15 mei

De Stichting Vlaamse Schoolsport heeft voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een
bewegingslandschap uitgebouwd (van kleuter tot 6de leerjaar) met een progressie van grove
motoriek naar bestaande sporttakken.

Onze vier-vijfjarige kleuters van K2 kunnen op het bewegingslandschap ‘Rollebolle’ naar
hartelust experimenteren met allerlei aantrekkelijk en uitnodigend spelmateriaal.
‘Rollebolle’ vormt zo een leerrijk speelparadijs waar ze hun fysieke en motorische
capaciteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar ze voldoende spelvreugde ervaren.
Het project ‘Rollebolle’ start op school. Aan de hand van een themaverhaal maken onze
kleuters kennis met de avonturen van ‘Rollebolle’. Enkele vertelfiches, het rollebollelied en
10 werkblaadjes vormen de inhoud van het pedagogisch pakket. Als afsluiter gaan de
kleuters zelf op spelavontuur in het bewegingslandschap ‘Rollebolle’ waar de juf met haar
klasgroep 10 speelhoeken doorloopt via een eenvoudig doorschuifsysteem.

4. Alles met de bal voor L4 op 15 mei.

‘Alles met de bal’ is specifiek bestemd voor leerlingen van het 4de leerjaar van het lager
onderwijs. Het sluit aan op de bewegingslandschappen van SVS-schoolsport. Met ‘Alles met
de bal’ wil SVS op een halve dag zoveel mogelijk kinderen boeien met een waaier aan
soorten ballen (van knikker tot reuzenbal). Men gaat uit van een planmatige opbouw van
verscheidenheid en moeilijkheidsgraad in balvaardigheid. De leerlingen van L4 kunnen hier
hun balvaardigheid extra trainen…

5. Robinsonday L3-4-5 op 17 mei
Robinsonday is een unieke themasportdag voor jonge overlevers waarbij samenwerken
centraal staat.
In de 3 biotopen gras, strand en bos bewijzen ze of ze als groep Robinson-waardig zijn.
Boogschieten, vlottentocht, oriëntatie, sluipen, klimmen, denken en doen, ... zijn slechts een
kleine greep uit de verschillende opdrachten.
Is op het einde van de dag je Robinson-vlag nog in je bezit, dan mag je naar het overbekende
finalespel!
De activiteit duurt een hele dag. Meer informatie volgt in een extra brief van meester Niels.

6. Pirateneiland L1-2 op 22 mei
Pirateneiland is een unieke themasportdag waarbij de kinderen (in piratenkledij) op zoek
gaan naar de verborgen schat van piraat Barbados. Dit doen ze aan de hand van 4 sport- en
spelopdrachten: jungletocht, zee- en bommenslag, schattentocht en het piratenspel. Hierbij
wordt de strijd aangegaan met de woeste zee, de daarmee gepaard gaande gevaren maar
vooral met hun aartsvijanden de Blauwbaarden.
De activiteit duurt een hele dag. Meer informatie volgt in een extra brief van meester Niels.

7. Totaalspektakel “Eens” L56 op 18 mei
“Eens was het zover
Het geluk verloren
Dwalen, verdoken ogen
Ik wou dat je ons zag
Een mysterieuze zoektocht
naar een lach,
Naar een wereld die ik me
verbeeld”
Een enthousiast team van zo’n 70 leerlingen en leerkrachten van het Lyceum te Aalst is
volop aan het werk met de voorbereiding van een sprookjesachtig spektakel, een eigen
geschreven verhaal, zelfgemaakte decors, zang en dans door de leerlingen bedacht, …
“Eens is het zover … dan maakt het Lyceum een 4de eigen totaalspektakel… “
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen de eer deze schoolvoorstelling met
bijhorende workshop op vrijdag 18 mei te mogen bijwonen.
De leerlingen uit het zesde jaar ASO van het Lyceum verzorgen een gepaste omkadering bij
de voorstelling, waarbij onze leerlingen zullen ondergedompeld worden in de wondere
wereld van het theater, de acteurs, de schouwburg, … en inzicht verwerven in de thema’s
van de voorstelling.

Activiteitenkalender mei 2018

4 mei ’18

Muziekklasse voor L1 – L6 : Dwarsfluit
Zwemmen voor L4

5 mei ‘18

Eerste communie / Feest vrijzinnige jeugd

6 mei ’18

Lentefeest

9 mei ’18

pedagogische studiedag / GEEN SCHOOL

10 mei ’18

Hemelvaart / GEEN SCHOOL

11 mei ’18

Brugdag / GEEN SCHOOL

14 mei ’18

Instapdag nieuwe peuters

15 mei ’18

Rollebolle voor K2 (Denderleeuw) vertrek 9u, terug om 12u
Alles met de bal (Moorsel) L4 vertrek 12u30, terug om 15u30

17 mei ’18

Robinsonday L345

18 mei ’18

BIB bezoek + Zwemmen L4
Musical “Eens” Lyceum Aalst voor L56

21 mei ’18

Pinkstermaandag / GEEN SCHOOL

22 mei ’18

Pirateneiland L12

27 mei ’18
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