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NIEUWSBRIEF
Woordje van de directie...

Ieder kind is als een vlinder in de wind…
De ene vliegt hoog, de andere laag…
Maar ieder doet het op zijn eigen manier…
Het leven is geen competitiestrijd…
Ieder kind is anders…
Ieder kind is speciaal…
Ieder kind is mooi…
Welkom zomer!
Hopelijk breng je ons mooie dagen…
Geniet van elkaar!
Tot volgend schooljaar.
Juf Gudrun

Feest van de Vrijzinnige Jeugd
Zaterdag 30 en zondag 31 mei zaten de zesdeklassers van zedenleer in Dworp.
Spelletjes om elkaar beter te leren kennen, een heus Aliënspel waarbij onze wereld gered moet
worden, ateliers (knutselen, djembé, circus, sport, breakdance, improvisatie, … ), een spel rond
kinderrechten en zelfs een heuse fuif!
Allemaal blije gezichten.
De feestelingen vonden zelfs dat het feest een week moest duren. 
Je kan de foto’s bekijken op de website www.fvjbrussel.be

Eersteklassers in de ban van wind– en watermolen
In de week van 18 mei bezochten klassen 1A en 1B de Luizenmolen, de windmolen te Anderlecht alsook de watermolen van
Pede. Windkracht, waterkracht zijn geen ongekende energiebronnen meer. Vol enthousiasme keken ze naar de draaiende
wieken en waterrad die door toedoen van wind en water het mechanisme van de graanmolens in gang zette. Ook de
botermolen in Pede kreeg veel belangstelling van onze jong-geïnteresseerden. Boter maken met behulp van de spierkracht
van een lopende hond in een rad… daar hadden ze nog nooit van gehoord. Tandwielen, assen, kruien, de ligger en de loper,
het zijn geen ongekende begrippen meer. Met veel respect en bewondering voor de mens(en) uit het verleden die deze
techniek en machines bedachten om graan te malen, kijken ze terug op deze 2 leerrijke dagen.

Tweede leerjaar naar de boerderij ...
Op donderdag 21 mei trok het tweede leerjaar naar de kinderboerderij ’t Mollenhof in Bever. Wat werd het een leuke dag!
De zon was van de partij en iedereen bracht zijn goed humeur mee…
In groepjes mochten we de kleine dieren aaien en vertroetelen, binnen jonge dieren eten geven en buiten andere dieren
voederen.
Daarna deden we het “koekjesbakkenspel”. Elk groepje moest de ingrediënten voor de koekjes bij elkaar zoeken op de
boerderij en … kneden maar! De koekjes werden gebakken in een open oven door boer Free. We kregen ze nadien mee naar
school.
We picknickten op de wei. Nadien mochten we een ritje maken met de huifkar. Bij onze terugkomst kregen we nog een ijsje.
We reden ook met tractors en met fietsjes en sprongen op het springkasteel.
Een onvergetelijke dag op deze leuke boerderij! Bedankt boer Free!

Natuurliefhebbers in domein “De Paddenbroek”
Maandag 18 mei bracht het derde leerjaar een bezoek aan het educatief centrum “De Paddenbroek” te Gooik. Het werd een
warme, leerrijke, maar vooral actieve natuurdag. Met de loeppotjes en de determinatietabel gingen we op zoek naar
kriebelbeestjes. We zochten in de struiken, onder boomstronken, tussen de bladeren en vonden er heel wat: duizendpoten,
kevers, spinnen, pissebedden, mieren, … Met onze schepnetten in de hand trokken we naar de vijver waar we op zoek gingen
naar waterdiertjes. Ook daar hadden we geluk, want we vonden een poelslak, ruggezwemmers, wantsen, een larve van een
libel en nog zoveel meer. In de bijenkasten mochten we in kleine groepjes de drukke bezigheden van de bijen observeren. We
proefden ook hoe zoet honing smaakt en kregen uitleg over het bijenhotel. De namiddag sloten we af met een natuurquiz.
Wat was het fijn om voor een hele dag natuurwetenschapper te zijn!

Naar ‘t Grom
De juffen van het derde leerjaar hadden dit schooljaar nog een laatste uitstap in petto… een bezoek aan ‘t Grom, het
groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver. Aldaar werden we opgewacht door onze gids Katrien en enkele kookouders. In de
keuken namen we plaats rond het kookeiland en als echte kokken hielpen we ons middagmaal bereiden. We kookten
tomatengroentesoep, preistoemp met een eitje en als dessert fruitsla. Mmm...
In de omgeving van de Midzeelhoeve maakten we aan de hand van een fotozoektocht kennis met het plattelandsleven van
vroeger. We zagen de tuinman aan het werk en namen een kijkje in de serre.

Op stap in Gaasbeek
Op dinsdag 19 mei 2015 gingen we met het vierde leerjaar op stap naar Gaasbeek. In de voormiddag brachten we een bezoek
aan het "Waterhof". We leerden er heel wat bij over het leven op de boerderij en de koeien. Zo konden we kennis maken met
de schattige kalfjes en zagen we de robotmachine die de koeien melkt. We zagen een film over akkerbouw en veeteelt en
kregen om af te sluiten een heerlijk ijsje met verse melk, mmm!
In de namiddag werden we niet alleen verwelkomd door de gidsen in het kasteel van Gaasbeek, maar ook door een hele
familie prachtige pauwen. Als echte ridders en jonkvrouwen betraden we het kasteel. We leerden er een heleboel bij! Zo
kwamen we te weten dat het reeds 800 jaar oude kasteel eerst eigendom was van de ridder Lamoraal van Egmond, nadien
van de markies Paul Arconati Visconti en tenslotte van de markiezin Marie Arconati Visconti. Zij schonk haar kasteel weg
om later te gebruiken als museum. We konden er een kijkje nemen in de verschillende kamers van het kasteel. We zagen er
onder andere de keuken met het oude fornuis dat werkte op hout, de prachtige ridderzaal met het mooie plafond en luster, de
badkamer met het prachtige bad van de markiezin Marie, het bureau en de bibliotheek waar we een geheime gang
ontdekten, …
Wisten jullie dat Marie zich graag verkleedde in haar vrije tijd? We zagen een foto van haar als page (hulpje van een
schildknaap).
Het werd een leerrijke, maar vooral toffe dag!

Schoolreis 5 en 6: Surfparadise
Stralende zon, prachtige blauwe zee, gespierde monitoren, blije gezichten, waterpret, … Wat moet je nog meer hebben voor
een geslaagde uitstap?
Op donderdag 4 juni vertrok de hele school op schoolreis. De 3de graad ging richting Knokke aan zee. Onder een stralende
zon kregen de kinderen uitleg over de activiteiten en werden ze in 3 groepen verdeeld. De eerste 2 groepen mochten meteen
een “wetsuit” aantrekken om het water in te gaan. Het aantrekken van de pakken was al een hele belevenis. De ene groep
ging kajakken en de andere groep ging peddelen met de surfplank. De 3de groep bleef op het droge om te skateboarden met
nog nooit geziene skateboards en speelden daarna een spel op het strand.
Het werd een prachtige dag waar zowel de kinderen als juffen en meester van hebben genoten. En dit allemaal onder het
toeziend oog van onze lieve directrice 'juf Gudrun', via de plaatselijke webcam
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Aarzel niet ons te contacteren met uw vragen!

Wie? Wat? Waar? Wanneer?
De kalender voor volgend schooljaar.
Eerste schooldag: dinsdag 1 september 2015
Infoavond: dinsdag 15 september 2015 om 19.30 u.
Schoolfotograaf: dinsdag 22 september 2015
Facultatieve vrije dag I: Jaarmarkt Dilbeek: maandag 5 oktober 2015
Oudercontact voor klas 1: donderdag 8 oktober 2015
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015
Oudercontact voor klas 2 > 6: donderdag 12 november 2015
Pedagogische werkdag I: woensdag 25 november 2015*: vrijaf
Sinterklaas op school: donderdag 3 december 2015
Kerstvakantie: van maandag 19 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016
Oudercontact voor klas 1: donderdag 7 januari 2016
Krokusvakantie: van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016
Italiaans eetfeest: zaterdag 20 februari 2016
Oudercontact voor klas 2 > 6 op aanvraag: donderdag 3 maart 2016
Sneeuwklassen voor klas 5 en 6: van donderdag 17 maart 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016
Paasvakantie: van maandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016
Pedagogische werkdag II: vrijdag 29 april 2016*: vrijaf
Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016 en vrijdag 6 mei 2016: vrijaf
Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016: vrijaf
Schoolfeest: vrijdagavond 20 mei 2016
Schoolreis: vrijdag 3 juni 2016
Facultatieve vrije dag II: maandag 6 juni 2016
Oudercontact voor iedereen: woensdag 29 juni 2016
Laatste schooldag: donderdag 30 juni 2016 om 12.05 u.
* Pedagogische werkdagen:
Naast een aantal vrije dagen moet u voor uw kind twee dagen opvang voorzien omdat er een pedagogische werkdag wordt
georganiseerd. U kan steeds terecht bij Infano. Er zal steeds meer informatie meegegeven worden een paar dagen voor de
studiedag. In tegenstelling tot de vrije dagen krijgen de leerkrachten geen vrijaf maar wordt er aan een bepaald onderwerp
gewerkt.
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