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Ondanks het koudere en nattere weer dat is aangebroken, is het
ongelooflijk om de warmte te voelen die in onze school aanwezig is.
Afgelopen week vond ons
(groot)oudersfeest plaats.
Hieraan koppelden we ons
smulfeest met een vernieuwd
concept. Ikzelf heb van beide activiteiten enorm kunnen
genieten. Alleen al de vele
lachende gezichten en ook
het grote aantal aanwezigen
zorgden hiervoor.
(Groot)ouders die de middag
startten met een spannend of
gezellig voorleesverhaal.
Nadien konden ze mee
koken, deelnemen aan een turnles of knutselden ze iets creatiefs in elkaar.
In de lagere school kon dat allemaal. Bij de kleuters werden de
(groot)ouders getrakteerd op een geweldige circusshow die in elkaar was
gestoken door onze kleuters en hun juffen. Wauw, wat was ik trots om
zulke talenten te mogen aanschouwen.

Achteraf nog een lekkere
verse pannenkoek of een
croque met een drankje
erbij, dat maakte de
namiddag helemaal af. We
hadden zelfs tafels en
stoelen tekort omwille van
de grote opkomst, dus we
mogen echt wel spreken van
een geslaagde editie. En dat
hebben we allemaal aan
jullie te danken, dus een
welgemeende dank je wel
hiervoor!
Ook onze afgelopen
wafelverkoop was een groot
succes! De verkoop bracht
een mooie opbrengst met
zich mee waarmee nu een
aantal leerkrachten aan de
slag gaan. Zoals eerder
aangekondigd gebruiken we
de centjes graag voor onze
schoolbib en daarvan zal je
in de loop van dit schooljaar
zeker en vast nog meer horen.
Warme groetjes,
Juf Dominique
Directie

Nieuws uit 6A (juf Marijke)
Elke dinsdagnamiddag gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op zoek naar hun talenten en interesses
met de Talentenarchipel. Ze kiezen één van de eilanden uit en hier verblijven ze ongeveer vier weken.
Dit zijn de eilanden : denkeiland, beweegeiland, wereldeiland, taaleiland, fijneiland, sameneiland,
muziekeiland, beeldeiland, wil- en durfeiland. De leerlingen kiezen zelf de activiteit(en) waaraan ze
willen werken. Zo ontdekken ze wat ze graag doen en wat ze goed kunnen.

Enis en Nandi maakten een rekenspel op denkeiland. Om hun wil en durf te tonen, namen Saif en Tuna
een interview af van juf Dominique, zongen Hajar en Sara kinderliedjes in de kleuterklas en gaven
Hajar, Sara en Lore een turnles aan het vijfde leerjaar. Op beeldeiland knutselden de meisjes hun eigen
piñata in elkaar. Ze vulden hem met snoepjes en sloegen hem met veel plezier stuk. Louise en Robincha
gaven een turnles aan de eigen klas.
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Nieuws uit K3A ( juf Ann)
De afgelopen weken leerden onze uiltjes over de dino's
We knutselden dino poten, een stegosaurus hoed, we maakten een puzzel van 100 stukken
We stempelden de verschillende namen na,
kleurden dino-cijfers in en nog veel meer.
We sloten dit leerrijk thema af met een heus dino groenten feest. Met spring pad...
Op naar volgende avonturen samen
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Nieuws uit het 4de leerjaar (juf Mieke en juf Laurien)
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de weekplanning. Elke maandag krijgen we zo’n planning. We
kijken dan samen wat we die week allemaal moeten doen. Sommige lessen volgen we gewoon in onze
eigen klas. Bij andere lessen beslissen we zelf of de juf beslist in welke klas we gaan werken. We
werken in 2 verschillende klassen. De ene is de instructieklas en de andere klas is de samenwerkklas.
Ook hebben we deze maand weer andere opdrachten in ons ontdekuur. We gaan nog steeds bij de
kleuters helpen, maar deze keer maken we een lekkere wrap. Deze zit vol met gezonde groenten.
We bouwen huizen en we leren over België. Ook de actualiteit komt deze keer aan bod.
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Nieuws van juf Geertje (turnen)
Nieuws van K3!
De blaadjes van de bomen dwarrelen vrolijk rond …, sommige plaatsen worden bedolven onder een
feeëriek tapijt…
Dit laat ook onze kleuters niet onberoerd…
Zo hadden enkele helden tijdens de speeltijd een mooi en vooral kleurrijk boeketje verzameld dat ze fier
voor zich hielden in de rij na het belsignaal.
“Mogen de blaadjes niet mee turnen?” vroeg iemand.
Zo gezegd, zo gedaan!
Het werd een bewegingsles vol met blaadjes en andere herfsttaferelen, waarbij de turnzaal precies eventjes een deel van de speelplaats werd, bomen incluis…
Springen, lopen, dansen, huppelen, klimmen,…alles kwam aan bod!
Het werd een super leuk lesje, de kleuters hebben zich prima vermaakt en mochten na de les hun
boeketje (of wat er nog van over bleef) terug meenemen…
We lieten de turnzaal ‘leeg’ achter en iedereen was tevree!
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Nieuws uit het 1ste leerjaar (juf Elke en meester Nik)
Deze maand leerden de kinderen van het eerste leerjaar weer een heleboel nieuwe dingen.
We mochten zelf gaan experimenteren met water en allerlei voorwerpen. We gingen aan de slag met
flessen, dopjes, emmers, soeplepels, bekers….
We ontdekten vb. dat we met een soeplepel meer water moesten overgieten dan met een beker.
Een vaste maateenheid is dus nodig. “

“De liter”.
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Nieuws van K3B (juf Loes en juf Sandra Guns)
Goed je tanden poetsen is erg belangrijk!
Maar waarom juist? En poetsen we wel op de juiste manier?
We kregen hulp van enkele tandartsassistenten.
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Nieuws uit K1P en K1A (Juf Sandra VDE en juf Martien)
Hallo allemaal!
Wisten jullie dat de kleuters van de Rikkiklas, Julekesklas en giraffenklas rond het thema "Heksje
Mimi" hebben gewerkt? Samen met Heksje Mimi hebben we heerlijke activiteiten gedaan, zoals een
toneeltje van onze juffen, leren van toverspreuken, lekker koken voor het heksenfeest. Nadien hebben
we tijdens het heksenfeest heerlijk gedanst en gesmuld.
Groetjes, van de Julekesklas en de Giraffenklas
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Nieuws uit 5B (juf Nathalie)
De klok in het Frans

We zitten ondertussen al aan contact 6! In dit contact
leren we vragen en zeggen hoe laat het is in het Frans.
Dit moesten we natuurlijk allemaal samen oefenen
met … klokjes! Eerst hebben we de volle uren geoefend maar later kwamen ook de kwartieren en halve
uren aan bod! Ondertussen kunnen we al vertellen hoe
laat het is.
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Nieuws uit 2A (juf Dorien)
De leerlingen van het tweede leerjaar hebben mooie wenskaarten gemaakt. Ze maakten met verf een
leuke sneeuwman en mochten deze sneeuwman daarna ook zelf versieren.

Nieuws van juf Fanny (kleuterturnen)
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Nieuws uit K2A (juf Sonja)
Vanaf nu gaan onze kleuters van de 2de kleuterklas al glimlachend naar de tandarts!
Enkele studenten kwamen ons heel wat bijleren:
-Wat is gezond voor de tanden?
-Waar zit veel suiker in en is dus niet gezond voor onze tandjes?
-Hoe poets ik mijn tanden?
-Wanneer poets ik mijn tanden?....
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Nieuws uit 5A (juf Ilka)
Om een centje te verdienen voor Rode Neuzendag hebben wij in de klas leuk bezoek gekregen van
“Dieter” uit thuis. Hij kwam samen met de leerlingen van de klas een Warme William versieren. Dit
gaat dan geveild worden voor het goede doel.

Er kwam vooral heel wat scheur en plakwerk bij kijken en de Warme William werd helemaal
omgetoverd in een echte “Nancy”.
We vonden het allemaal leuk dat onze “oude” directeur nog even langskwam om met ons te knutselen.
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Nieuws van juf Sandra (ANTK)
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Nieuws van de ouderraad
In het vorig krantje hebben we de ouderraad al voorgesteld. Om onze leden nog beter te leren kennen
gaan we vanaf nu iedere keer een lid interviewen. De spits wordt afgebeten door onze voorzitter.

Hoe heet je?
François Feijen
Hoe oud ben je?
40
Wat voor werk doe je?
Ik ben programmeur bij Autoveiligheid N.V.
Wat zijn je hobby's?
Karate, lopen, Robocup Junior (een nationale robot wedstrijd waar mijn kinderen en ik al voor de 3e
keer aan deelnemen)
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
Als er brand is, anders slaap ik liever gewoon door :)
Wat is je lievelings tv-programma of film?
Ink Master en Goldrush zijn mijn favoriete series, maar ik kijk ook graag naar series over superhelden
(Marvel en DC)
Wat is je lievelingseten?
Sushi, maar schnitzel met friet is een goede tweede.
Wat lust je absoluut niet?
Koffie en bier
Naar welke muziek luister je graag?
Mainstream pop muziek, zoals ze op Joe of Nostalgie draaien
Hoe lang woon je al in Turnhout?
9 jaar
Nu we je wat beter kennen. Wil ik je nog wat vragen stellen over de ouderraad.
Sinds wanneer ben je lid van de ouderraad?
Sinds de oprichting in 2015
Waarom heb je besloten lid te worden?
Voordien was er al een 'oudergroep' waar ik ook lid van was. Deze is overgegaan naar een officiële
ouderraad.
Persoonlijk ben ik lid geworden om me meer betrokken te voelen bij de school. Omdat ik door mijn
werk, mijn kinderen niet kan brengen of alleen naar de voor- en nabewaking, had ik naar mijn gevoel te
weinig contact met de school en de leerkrachten.

In welke klas(sen) zit(ten) je kind(eren)?
Alleen mijn jongste zoon Nikolai zit nog op de Smiskens in klas 5A. Mijn oudste zoon Jack is sinds dit
jaar aan het middelbaar begonnen.
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Nieuws van de ouderraad
Wat vind je van het tijdstip en de frequentie van vergaderen?
We vergaderen meestal op een donderdagavond.
Omdat het maar 5 a 6 keer per jaar is, valt dit goed mee. De vergaderingen duren ook niet te lang en
zijn erg gezellig.
Welke activiteit/realisatie van de ouderraad is je het best bij gebleven en waarom?
De spelletjesdag, die we op 19 januari 2019 voor de 3e keer organiseren, vind ik heel geslaagd. Het is
een laagdrempelige manier om ouders bij elkaar te brengen en onder het genot van een drankje nieuwe
spellen en elkaar beter te leren kennen.
Waar wil je je persoonlijk graag voor inzetten?
Ik wil er graag voor zorgen dat de ouderraad blijft bestaan en alleen maar beter wordt in zijn werking.
Wat wil je nog zeggen tegen ouders die na het lezen van dit interview lid willen worden?
Iedereen is welkom, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Kom vrijblijvend eens kijken.
Wil je niet komen vergaderen maar wel op de hoogte blijven, stuur dan ook een mailtje. Dan krijg je na
elke vergadering het verslag opgestuurd en kun je toch alles mee volgen.
ouderraad-smiskens@outlook.be
Aan wie geef je de fakkel door?
Ik geef de fakkel door aan Joris, onze ondervoorzitter.
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Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda)
Als wij leren over onze stad, dan maken we natuurlijk ook een stadswandeling. Onze benen waren een beetje moe maar we leerden
heel veel bij over Turnhout!
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