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Oproep, oproep, oproep!
Aan alle ouders!
Voor de wereldklassen in het vierde leerjaar zijn we nog op zoek naar
ouders, grootouders, familie, vrienden,.. die op donderdag 21 februari
2019 een verhaal komen vertellen in hun eigen moedertaal.
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Geef een seintje aan juf Mieke (4a)of juf Laurien (4b) of vertel het aan een
andere juf .

Nieuws van juf Dominique
.Beste ouders,
Afgelopen week vond ons allereerste FORUM plaats. Dankzij jullie aanwezigheid en vooral jullie
sterke inbreng mogen we echt spreken van een succes.
Hieronder alvast een sfeerbeeld van deze geweldige en met warmte gevulde avond.

In het kort wil ik aan iedereen meegeven waarover het die avond ging:
Binnen 2 jaar starten de werken aan ons nieuwe schoolgebouw. (Dit gebouw komt op het
Smiskens-terrein te staan en in tussentijd blijven we gelukkig ook hier op ons schooldomein.)
Momenteel zijn de vele denkoefeningen aan de gang om dat gebouw vorm te geven. Niet enkel de
architecten buigen zich hierover, maar natuurlijk hebben wij als school ook een verhaal te vertellen. En
dan spreken we natuurlijk over het schoolteam, de kinderen, maar ook jullie als ouders. We krijgen de
kans om na te denken over wat het beste onderwijsaanbod is dat we al onze kinderen kunnen geven en
het gebouw daar naartoe te laten ontwerpen.
En het is net die denkoefening waar we met het schoolteam al een schooljaar lang achter de schermen
mee bezig zijn. Dit brachten we met veel trots op ons eerste forum. Alle aanwezige ouders, kinderen en
leerkrachten gaven hun feedback en hiermee kunnen we als schoolteam opnieuw aan de slag. En deze
manier van werken zetten we gedurende het schooljaar nog graag verder tijdens onze andere
forum-momenten. Dus moest je de kans hebben als ouder om nog te kunnen aansluiten, zeker van harte
welkom!

Ik was alvast super trots om zoveel warmte te voelen bij deze denkoefening.
Warme groetjes
Juf Dominique
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Nieuws uit K3B ( juf Loes en juf Sandra Guns)
De Eendjes leerden ook de voorbije weken weer heel wat nieuwe dingen bij. Wij vinden het altijd erg
leuk als meester Jef ons klasje komt bezoeken. Zo maakten we samen stressballen en happertjes volgens
een stappenplan. Bij het maken van de griezelsoep moesten we alle ingrediënten goed tellen! De nieuwe
Bee - bot uittesten was ook een uitdaging! Dank u meester Jef om zo fijn met ons te spelen.
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Nieuws uit het 1ste leerjaar (juf Elke en meester Nik)
Op dinsdag 16 oktober gingen we naar het Prinsenpark in Retie. We moesten er kapitein Haak gaan
helpen met het zoeken naar een geschikte mast. We hadden enorm veel geluk met het weer. Wat een
schitterende dag op zoek te gaan in het park. Tijdens de wandeling gingen we op zoek naar de geschikte
bomen. Geen gemakkelijke opdracht om steeds de juiste boom te vinden die op onze foto's stond.
's Middags hebben we ook nog genoten van een lekkere picknick in het bos. Daarna mochten we nog
eventjes spelen in het speelbos. Wat hebben we genoten van deze dag!!
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Nieuws uit 5A (juf Ilka)
Het 5de leerjaar A gaat voor veiligheid
Op vrijdag 12 oktober zijn we met het 5de leerjaar naar een les geweest rond de dode hoek. Deze lessen
werden gegeven in het Stadspark van Turnhout. We mochten in een echte vrachtwagen zitten en ook in
een bus om te leren evacueren bij gevaar.

Daarna kregen we op een grappige manier ook les van een echte politieagent. Eén van de leerlingen
mocht zelfs een echte politiehelm opzetten. De filmpjes en de oefeningen waren leuk en erg duidelijk.

Daarna was er zelfs een optreden met hele grappige en leuke liedjes. We kwamen soms zelfs niet bij
van het lachen!
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Nieuws uit K3A (juf Ann)
In onze uiltjes klas leren wij al programmeren.
Dankzij onze goede vriend BeeBot nemen wij hierin
heel voorzichtig onze eerste stapjes.
We moeten, door op de juiste knopjes te duwen, de
BeeBot van start naar een prentje laten rijden.
Niet gemakkelijk hoor ...
Op onze facebookpagina ' Uiltjes Klas De Smiskens
' kan je zien hoe het moet
en kan je ook onze andere avonturen volgen...
Worden we weldra vrienden op facebook ? Graag!
Tot gauw
De uiltjes
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Nieuws van juf Sandra ATNK

SMISKENSKRANT 2

PAGINA 7

Nieuws uit K1P en K1A (Juf Sandra VDE en juf Martien)
De kleuters van de Jullekesklas en Giraffenklas dansten met linten op het pannenkoekenlied. Daarna
schilderden ze met twee handen pannenkoeken. Ook mochten ze echte pannenkoeken bakken.
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Nieuws uit 6A (juf Marijke)
De leerlingen van het zesde leerjaar werkten gedurende de eerste maanden aan het project ‘Handel’. Ze startten in kleine groep hun
eigen bedrijfje op. Het begon allemaal met een bestuursvergadering waar de bedrijfsleden (leerlingen) een bedrijfsplan opstelden.

So Yummy koos ervoor om ingrediënten aan te kopen en zelf muffins en wafels te maken. Ijsbolski kocht ijsjes aan. Hiervoor
leenden ze geld bij ‘Bank Lievens’.

Ze berekenden de verkoopsprijs aan de hand van de inkoopprijs en de winst die ze wilden maken. Op donderdag tijdens de
namiddagspeeltijd verkochten ze hun producten op de speelplaats.

Na het terugbetalen van de lening met interest, kon het geld geteld worden. So Yummy maakte maar liefst 71,25 euro winst. Zij
willen graag met hun opbrengst naar een springparadijs. Ijsbolski maakte € 30 winst en willen met dit geld een heerlijke kebab
gaan eten.
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Nieuws uit de klas ATNK (juf Sandra D.)
Rarara , waar ben ik ?
Nadat de leerlingen kennis hebben mogen maken met elkaar , gingen we samen op verkenning binnen
onze school.
Zo vinden onze leerlingen het belangrijk om de belangrijkste plaatsen te weten en om er hun weg terug
te vinden.
Zo kunnen we ook voor hen voor een VEILIGE en WARME omgeving zorgen.
Zo speelden we allerlei spelletjes om de locaties te leren benoemen en terug te vinden.
Zo deden we een fotozoektocht.
Speelden we per 2 een oriëntatiespel met een opdrachtenkaart
Speelden we een pantomimespel : Waar ben ik ? = uitbeelden.…….

SMISKENSKRANT 2

PAGINA 10

