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Nieuws van juf Dominique
Beste ouders,
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Met deze editie van het schoolkrantje sluiten we meteen het jaar 2019 af.

We mogen terugblikken op alweer een geweldige en fijne periode met o.a.
de komst van Sint en Piet en ons tweede warme forum. We mochten weer
rekenen op de komst van enkele ouders, waar we enorm blij om waren,
maar hopen stiekem bij onze 3e en 4e editie van het forum op nog meer
aanwezige ouders.
De onderwerpen
van dit forum
waren de organisatie van het
oudercontact, de
vertrouwenspersoon en de
opvolging van
onze kinderen. 3
onderwerpen
waarbij de stem
van de ouder
zeker niet mocht
ontbreken.
Via deze weg wil ik jullie ook nog meegeven om 11 januari, 14u30 alvast
in jullie agenda’s te noteren. Dan willen we met al onze kinderen, het
ganse Smiskensteam en ook al onze ouders klinken op het nieuwe jaar.
Fijne en warme feestdagen voor iedereen!
Warme groetjes
Juf Dominique

Nieuws uit K3A (juf Ann)
Beste Sint,
Dankjewel voor je bezoek.
Wij zijn heel,blij met alle boeken die je bracht.
We beloven dat we altijd brave kindjes zullen zijn.
Groetjes
De uiltjes
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Nieuws uit 6A ( juf Marijke)
Escape Room
Onze klas 6A heeft de beste tijd gehaald. Met 47 minuten en 23 seconden haalden we de beste tijd van
alle klassen die de escape room al deden. Wij moesten codes kraken om buiten te kunnen komen. Wij
konden met verrekijkers naar letters kijken en met een microscoop naar kleine letters zoeken. Wanneer
we cijfers of letters hadden gevonden, konden we ze gebruiken om sloten te openen.

Dansinitiatie
Er was een mevrouw die ons hielp met dansen. We leerden volksdansen van verschillende landen,
bijvoorbeeld uit Roemenië, uit België, uit Brazilië… Er waren nog veel andere liedjes en dansjes. Het
was heel leuk.

Door Tuna en Kennedy
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Nieuws uit het 2A (juf Dorien)

Op 5 december mochten de leerlingen van het tweede leerjaar samen met de leerlingen van het eerste
leerjaar spelletjes spelen. Ze kregen die dag ook bezoek van Sinterklaas.
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Nieuws van juf Sandra Dierckx (ATNK)
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Nieuws uit 5A (juf Ilka)
Leerlingen worden programmeur!
Deze maand leerden de leerlingen van het 5de leerjaar A hoe ze een computer kunnen programmeren.
Eerst was het zoeken welke commando’s ze allemaal moesten, konden geven. Dat was wel een hele
uitdaging. Er werden parcours afgelegd maar ook sterren getekend en figuurtjes bewogen.

Daarna mochten we aan de slag met Makeymakey. Hierbij gaan de leerlingen met behulp van een
printplaatje een eigen spelconsole maken. Tetris en snake spelen was nog nooit zo leuk maar ook moeilijk. Nu moesten ze hun eigen lichaam veel meer gebruiken en dat vroeg toch ook wel wat oefening.
Maar het was uiteindelijk wel heel leuk!

PAGINA 6

SMISKENSKRANT 4

Nieuws van K1P en K1A (juf Sandra VDE en juf Martien)
Kennen jullie het tv-programma tiktak? Op vrijdag wordt dit nagespeeld voor alle kinderen van de
Jullekesklas en giraffenklas. Dit keer was het tiktak in het thema Sinterklaas. Ra, ra, ra waar is Sint en
Piet? Welke prent is er verstopt achter de deurtjes? Wat knipt de juf uit papier? En wist je dat er onder
de beker een letterkoekjes verstopt was? De kleutertjes waren allen verrast.
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Nieuws uit K2A (Juf Sonja)
Sherborne is een bewegingsmethode waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer
worden aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen, het
ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan
te gaan en met anderen te communiceren.
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Nieuws uit het 1ste leerjaar (juf Elke en meester Nik)
De Sint kwam op bezoek. Vol spanning zaten we
te wachten.
Hij schonk ons nieuwe leuke boeken. Dankjewel
lieve Sint en Pieten.
We deden allerlei fijne activiteiten.

We speelden reken – en woordspelletjes.
We kregen dansinitiatie van een echte dansjuf
We waren één en al energie tijdens de turnlessen…

We mochten de lengte van een bank/vensterbank
meten met een schaar, stift, arm… Zo ontdekten
we een vaste maateenheid nodig hebben om alles
juist te kunnen meten. Na de liter kennen we nu
ook “de meter”.
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Nieuws uit K3B (juf Loes en juf Sandra Guns)
Ja hoor!
Wij leerden al splitsen in de derde kleuterklas.
én we mochten met cadeautjes gooien, net zoals Zwarte Piet!

Nieuws van juf Fanny (kleuterturnen)
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Nieuws uit 5B (juf Nathalie)
Sinterklaas op school!
Op woensdag 5 december werden we in de ochtend vol spanning wakker. Sinterklaas zou die dag een
bezoekje brengen aan onze school. Vol spanning en zenuwen verzamelden we op de speelplaats en
maakten we een haag aan onze schoolpoort. Na enkele lange minuten arriveerde Sinterklaas en vloog
het snoepgoed rond onze oren.

Toen we later in onze klas kwamen, zagen we snoepgoed en cadeautjes. Wat was dit leuk! Elke dag
opnieuw lezen we in de boeken. Bedankt!!!
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Nieuws van de ouderraad
Hoe heet je?
Joris Van Hoorenbeeck
Hoe oud ben je?
Ik ben geboren op 22 januari 1975. Reken dus maar uit ;-)
Wat voor werk doe je?

Ik ben hoofdverpleger op de afdeling longziekten in AZ Turnhout.
Wat zijn je hobby's?
Mountainbike,
wandelen,
fietsen,
koken, het liefst op de barbecue
muziek luisteren
een weekendje op vakantie (Ardennen, Zee)
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
Laat mij ’s nachts maar gewoon liggen. Ik heb mijn nachtrust nodig.
Wat is je lievelings tv-programma of film?
Ik ben eigenlijk geen film-liefhebber.

Er is ook niet echt een programma dat ik systematisch volg op TV.
Ik kijk graag naar actualiteitsprogramma’s (ter zake, de afspraak, …),
programma’s van onderzoeksjournalisten (pano, keuringsdienst van waarde, …),
quiz-programma’s (kalmte kan u redden, blokken, met het mes op tafel, De slimste mens, …)
Ook de reeks “kinderen van de kolonie” die beeld geeft hoe de Belgen zich in Congo hebben gedragen,
vind ik zeer goed gemaakt.
Wat is je lievelingseten?
Pizza, zelfgemaakt en gebakken op een steen in de barbecue (géén diepvriespizza)
Bijvoorbeeld: recept Jeroen Meus
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Nieuws van de ouderraad
Wat lust je absoluut niet?
Witloof en schorseneren lust ik echt niet.
Naar welke muziek luister je graag?
Leonard Cohen, Queen, Dire Straits, Elvis Presley, Arno (TC Matic), …
Ook Nederlandstalige muziek kan ik vaak enorm appreciëren (Raymond Van Het Groenewoud, Guido
Belcanto, Wim de Craene, Wil Tura, De Mens, Gorky, en vele anderen)
Hoe lang woon je al in Turnhout?
In Sint-Anthonius-Zoersel ben ik opgegroeid. Ik ga al sinds mijn 12de naar school in Turnhout. Tijdens
mijn studententijd heb ik mij ook volledig ondergedompeld in het Turnhoutse studentenleven. In 2001
ben ik effectief in Turnhout komen wonen. Turnhout heeft écht een plek in mijn hart veroverd en ik zou
werkelijk nergens anders willen wonen.
Nu we je wat beter kennen. Wil ik je nog wat vragen stellen over de ouderraad.
Sinds wanneer ben je lid van de ouderraad?
Vanaf het prille begin zit ik in de ouderraad.
Waarom heb je besloten lid te worden?
Omdat ik dagelijks ga werken, is het voor mij niet mogelijk om overdag eens te komen helpen in de klas
wanneer hier om gevraagd wordt. Zelden kan ik ’s avonds aan de schoolpoort staan.
Dit wil echter niet zeggen dat ik niet betrokken ben met wat er leeft op school. Door mij te engageren in
de ouderraad kan ik toch een steentje bijdragen.

In welke klas(sen) zit(ten) je kind(eren)?
Louise zit in het 6de leerjaar. Mijn twee zonen (Lode en Brecht) gingen ook naar de Smiskens. Zij zitten
ondertussen in het middelbaar; Lode in het 3de en Brecht in het 1ste. Volgend jaar zal ook Louise naar
het middelbaar gaan en zal ik dus geen kinderen meer hier op school hebben. Het is dus het laatste jaar
dat ik deel uitmaak van de ouderraad.
Welke activiteit/realisatie van de ouderraad is je het best bij gebleven en waarom?
De gezelschapsspelletjes-namiddag vind ik telkens TOP. Er staan steeds leuke spelletjes tussen die ik
nog niet ken. Deze worden dan uitgelegd en je kan ze eens spelen. Het is telkens een leuke namiddag,
zowel voor de ouders als voor de kinderen. Binnenkort is het weer zo ver. Ik kan het aan iedereen
aanbevelen. Noteer het dus alvast je agenda 19 januari. Allen daarheen!
Waar wil je je persoonlijk graag voor inzetten?
In februari organiseert de ouderraad weer een ontbijt in de refter van het internaat. Ik zit mee in de
werkgroep die dit organiseert. Ook op andere activiteiten wil ik mij graag inzetten. Het moet echter wel
buiten kantooruren zijn.
Wat wil je nog zeggen tegen ouders die na het lezen van dit interview lid willen worden?
Gewoon doen!
Alle ouders en kinderen zijn eigenlijk één grote “Smiskens-familie”.
Elke familie komt af en toe een keer samen.
Mee nadenken over hoe we onze “Smiskens-familie” enkele keren per jaar kunnen laten samenkomen is
een leuke uitdaging.
De inbreng van elke mama en papa is waardevol.
Spreek dus gerust iemand van de ouderraad aan of mail ons Ouderraad-Smiskens@outlook.be

Aan wie geef je de fakkel door?
Eurydice Denswil
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Nieuws uit het 4de leerjaar (juf Mieke en juf Laurien)
Deze periode zijn we naar Technopolis geweest. We hebben verschillende dingen mogen uitproberen.
Zo hebben we zonder pijn op een spijkerbed kunnen liggen. We zijn veranderd in echte mega sterke
gewichtheffers. We hebben onze stem kunnen vervormen in een echte meisjesstem of jongensstem. We
zijn DJ geworden en nog zo veel meer. Om nog meer bij te leren op deze dag hebben we naar een
wetenschapsshow gekeken. We moesten in kleine groepjes proberen te voorspellen wat er ging
gebeuren. Wat vonden we dat leuk, maar toch ook wel een beetje moeilijk!
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Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda)
Deze maand was het tijd voor een spreekbeurt. Iedereen koos een dier en kwam hierover vertellen in de
klas. De gekste dieren kwamen aan bod. Bravo aan al die dappere sprekers, want zelfs de juffen hebben
enorm veel bijgeleerd!
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