Hallo, hier zijn we weer met nieuws van en door onze school.
De afgelopen maanden hebben onze leerlingen vanalles geknusteld, geleerd en
beleefd op onze school. Van interplanetaire reizen, tot spelletjes bedenken,
maquettes bouwen en boeken verslinden, er was voor ieder wat wils.
Veel scroll- en leesplezier!
Vergeet ook zeker geen geocache te maken voor de CACHE3212 zoektocht van
het OC. Zo maken we er toch samen een kei leuke vakantie van!

-xxxHET OC
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CACHE3212

Corona maakt nog een laatste stuiptrekking. De vaccinaties komen eraan en er zijn betere
tijden in het vooruitzicht. Tot dan zullen we nog even samen een inspanning moeten leveren.
De kinderen van onze school dragen ook hun steentje bij. We vinden het ontzettend jammer
dat ze niet gezellig samen op school kunnen leren en ravotten. Daarom ontwikkelde het
Oudercomité een superleuke en ludieke activiteit die om te doen tijdens de paasvakantie!
En wie weet, leren jullie zo nog een paar onbekende plekjes in en om Pellenberg kennen.

Ook tijdens deze prille lente coronadagen is het belangrijk om
te blijven bewegen! En nog leuker, je kan elkaar laten bewegen. Een
beetje apart, maar toch samen! Doe mee en maak de grootste
geocache ooit in Pellenberg!
Jullie gaan namelijk niet enkel op zoek naar caches, maar gaan er
ook zelf verstoppen, die dan door je klas en schoolgenootjes kunnen
gevonden worden.
Het ‘verstoppen van de cache(s)’ en het terrein waar je die verstopt,
in een boom of op de grond, zijn bepalend voor de
zoektocht. Uiteraard moet het een publieke plaats zijn. Een cache
kan vanalles zijn, van een filmrolletje tot een doos van een meter op
een meter, zolang het maar waterdicht is.
Fun, avontuur, bewegen, elkaar laten bewegen!

‘Jamaar, ik weet helemaal niet hoe ik dat moet maken zo een geochache!’ Niet getreurd, op
het ouderplatform vind je een handige handleiding hiervoor.
Uiteraard willen we jullie resultaten graag bewonderen. Deel jouw activiteit en/of resultaten
en tag ons. Wij volgen, liken & sharen het graag! Deel daarom je foto’s op Instagram of
Facebook met de hashtags #cache3212 en #school3212

@school3212
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Interactieve spelletjestafel in de derde kleuterklas

Begin maart stond in de kleutergang een reuzegrote blauwe rots met een zwart vlak .

Wat zou dit zijn?
Een nieuwe kleutertafel, een tv,…?
Plots lichtte het bovenvlak van de blauwe rots op met felle kleuren…
Eerst volgden veel O’s en A’s en toen: “ Een spelletjescomputer!!!”

De derde kleuterklas mocht als eerste dit leuke speeltje uitproberen.
We maakten samen afspraken over het spelgebruik en de speelduur.
Er werd gekozen uit tientallen educatieve spelletjes.

En toen gingen we van start.
De zandloper werd omgedraaid en per 2 toonden de kleuters hun computervaardigheden en hadden
ze veel computerplezier.
Allerlei voorbereidende vaardigheden voor het eerste leerjaar werden geoefend: rekenen, letters
herkennen, schrijfpatronen oefenen,…

Wat was de computerweek snel voorbij!
Maar maandagmorgen stond al een volgend kleuterklasje te popelen om kennis te maken met dit
blauwe rotsgekke hebbeding.

De kleuters van de derde kleuterklas
en juf Karin
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In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren.
Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus
voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren,
bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en
kleine lezers, voorlezers en meelezers.
De jeugdboekenmaand ging van start met een livestream op Youtube. Tijdens de startshow kon je Gerda
Dendooven, Laura Janssens, Wouter Deprez en Esohe Weyden een geweldig boekenfeest zien
voorbereiden. Als feestelijke finale bracht Kapitein Winokio in première het gloednieuwe
Jeugdboekenmaand-lied 'Boeken lezen is een feest'.

Ook in onze school zijn we actief bezig geweest in en uit de klas. Zo is bijvoorbeeld meester
Willem komen voorlezen van bij de allerkleinsten tot de allergrootsten.
Er zijn knutselwerkjes gemaakt en posters opgehangen.
Ook de kleuters kunnen nu tijdens de speeltijd uit de boekenkar een boek nemen om samen in
te kijken. Gezellig op de bankjes zorgen de vele verhalen voor veel leesplezier.
Ook bij u thuis kan u het leesplezier bevorderen en kan u als ouder een voorbeeld zijn.
Veel leesplezier!

De leesmees
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Life on Mars in het vijfde leerjaar
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Het vijfde leerjaar bouwt maquettes. Architecten in spé!
(Wie weet een winnend idee voor de dorpskern van Pellenberg?)
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