Nieuwsbrief
februari
Weetjes…
Inschrijvingen?
Vanaf maandag 1 maart 2022 kan er ingeschreven
worden voor het schooljaar 2022-2023.
Kent u iemand in de straat, in de buurt, familie,…
die meer informatie wenst of ook wil inschrijven?
Via onze website kan meer informatie
aangevraagd worden, of er kan via questi een
extra folder gevraagd worden, om door te geven!

www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

Een schoolbezoek kan op zondag 13 maart 2022
van 9 uur tot 12.30 uur.
Enkel op afspraak. Zie schoolwebsite.

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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opendeur – thema STERREN
We kokerellen heel graag in het keukentje van de klas.
We verkleden ons met koksmutsen, keukenschorten en ovenwanten.
Het hele menu wordt bereid : van ontbijt , brunch tot dessert.
In de andere hoeken komen we ook volop aan onze trekken:
In de ontdektafel : scheppen , vullen, roeren en ledigen van “speel”eten
in kookpotten , pannen, borden. Een spelverrijking met levensechte
verpakkingen…
De boekenhoek wordt aangevuld met kookboeken , themaboeken,
doeboek en doeplaten.
In de plasticinehoek experimenteren we met speeldeeg, deegrollen en
spuiten we spaghettislierten.
Tijdens tal van andere activiteiten prikkelen we onze zintuigen: vnl. de
zintuigen proeven en ruiken staan centraal.

Stilletjes aan worden we een

- CHEF!

Kom maar eens piepen in ons gastronomisch restaurant.

Ook de allerkleinsten onder ons kunnen schitteren!
Juf Sofie
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MMI

POEZIEWEEK 2022 - schrijfwedstrijd

Van harte dank aan iedereen die meewerkte aan deze poëzieweek!
Onder de olympische gedachte, ‘meedoen is belangrijker dan winnen’,
konden we genieten van heel wat mooie werkjes tijdens onze
schrijfwedstrijdweek!
De zinnen zijn gelezen,
de prijsjes zijn geteld.
De gedichten zijn geprezen
en winnaars werden gemeld.
Dank voor de talige insteek,
dank voor het spelen met rijm.
Dank voor de mooie teksten,
waarin kinderen zichzelf konden zijn.
Menig werkjes in de gang,
werden ten toon gespreid.
Bewonder en geniet
hoe zij zien… hun kindertijd!
Iedere deelnemer werd beloond met een klein prijsje.
Daar bovenop werden nog eens per klas drie ere-dichters aangeduid!
Zij kregen dan ook een “MMI-ere-dichter-oorkonde”
Dikke pluim alvast voor iedereen!
Werkgroep speciale dagen
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Ere-dichters
van
het eerste
leerjaar

Lily
Fons
Gaston

Ere-dichters
van het tweede
leerjaar

Jitske
Lucas
Lotte
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Ere-dichters
van het derde leerjaar

Ella
Gaëlle
Mathieu

Ere-dichters
van het
vierde
leerjaar

Najwa
Nina
Siska
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Ere-dichters
van het vijfde
leerjaar

Tibe
Lenthe
Lars

Ere-dichters
van het zesde
leerjaar

Kjenta
Fabian
Jasorou
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Project gezondheid - 6de leerjaar
Lessenreeks ‘red een leven’ – reanimatie
Iemand is in nood….
Bewusteloos persoon? Geen hartslag? Wat doe je?
Veel mensen raken in paniek en weten niet wat gedaan…
Nochtans kan je vaak erger voorkomen door meteen hulp te bieden!
Onze zesdeklassers volgden de lessenreeks ‘red een leven’.
Hoofdverpleger Geert bracht de leerlingen wat theorie bij en vooral ook
veel praktijk. Ze leerden de reanimatie opstarten met een AED-toestel.
Ook de oefenpop werd gebruikt -wegens covid-maatregelen werd geen
beademing uitgevoerd- enkel de hartmassage.
De leerlingen deden dit één voor één super en mochten dan ook op het
einde van de voormiddag hun brevet ontvangen!
Dikke proficiat! Jullie deden dit fantastisch!
Juf Annick

Ik ben trots op jullie!
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Bezoek brandweer - 2de kleuter
Op 3 februari gingen wij met de klas op uitstap naar de Brandweer.
We werden verdeeld in 2 groepen en gingen op verkenning samen met
enkele brandweerlieden. Van kennis maken met de uitrusting tot een
brandweerman aan het echte werk: Spuiten met de brandweerslang,
redden van een persoon in nood, enz.
Als kers op de taart mochten we nog eens mee voor een ritje in de
brandweerwagen.
Wat was het een fijne dag!
De kleuters van K2

Ook onze school doet mee met de WEEK TEGEN PESTEN!
Alle peuters, kleuters, leerlingen en leerkrachten ondertekenden de affiche!
Deze werden uitgehangen aan de schoolpoort zodat we aan de buitenwereld
te kennen geven dat we Samen Tegen Iemand Pesten zijn.
Deze week stonden ook elke dag leerlingen
van het 6de leerjaar aan de schoolpoort
om ook volwassenen aan te sporen de stippen
op de hand te plaatsen en op te komen
tegen pesten!
Dankjewel aan iedereen! Samen zijn we sterker!
Werkgroep speciale dagen
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Digitaal schoolfeest – thema STERREN
Ook dit jaar komt het schoolfeest jullie woonkamer digitaal binnen!
Elke klas trekt terug de dansschoenen aan om voor jullie een
spetterend optreden te voorzien.

De opname van het schoolfeest vindt plaats op vrijdag 18 maart. De
afgewerkte filmopname zullen jullie eind maart, net voor de
paasvakantie, digitaal ontvangen.

Dikke truiendag
Donderdag 17 oktober was er een nationale Dikke Truiendag. De
klemtoon lag op het klimaat. Op onze school mochten alle kinderen in
een groen kledingstuk naar school komen en werd er in de klassen
rond een klimaatthema gewerkt. Van alle klassen werden er foto’s
genomen van leerlingen met groene kleren aan. Dit zal in de loop van
volgende week op de website komen.
Zo werkten de eerste kleuters rond de ananasboot . Als het fruit met
een boot ons land binnen komt , is dit veel beter voor het klimaat dan
wanneer het fruit met een vliegtuig naar ons land zou komen.
De derde kleuterklas kreeg een verhaal te horen rond Zack, een
plastiekenzak die in het water terecht kwam.
Zo waren er ook nog klassen die rond een windmolen werkten of rond
de vervuilde aarde, … Als verwerkingsopdracht maakten de klassen een
affiche dat u vanaf maandag kan bewonderen aan het venster van het
afdak.
De foto’s kan je terugvinden op de schoolwebsite.
Werkgroep MOS
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Meerdaagse uitstap
Op 21 februari vertrekken we met het 5e leerjaar op bosklas naar Vieuxville in
Ferrières. Inderdaad, geen Durbuy dit jaar. Het had heel wat voeten in de aarde,
toen we plots de melding kregen van onze vaste stek in Durbuy, dat door
omstandigheden de bosklasweek niet kon doorgaan. Gelukkig vonden we snel
een alternatief !
Het is dus 'la domaine de Palogne' in Ferrières geworden, op 15 km van Durbuy.
We verzamelen maandagmorgen vanaf 7u30 aan het station van Kortemark.
Nadat de bagage in de bestelwagen geladen wordt, nemen we de trein richting
Hotton. Na een 45 minuten stappen, worden we door een Nederlandstalige gids
opgewacht voor een rondleiding in de grotten. Daarna komt een busje van het
domein ons ophalen.
Een greep uit onze activiteiten : een gidstocht in de burcht van Logne met
schattenzoektocht, een survivalworkshop in het bos, het megalitische Wéris, een
mountainbikeparcours, vechten in de middeleeuwen, tyrolienne, boogschieten, de
valkenier op bezoek en barbecue op donderdagavond...
Op vrijdag 25 januari komen we wellicht, moe maar voldaan, terug aan in het
station van Kortemark.
Het wordt een super toffe en leerrijke week ! We zien ernaar uit ! Juf Saskia

Carnaval op school!
Op 25 februari gooien we de beentjes los. Nadat de kinderen verkleed
zijn, geven we het beste van onszelf en dansen we op allerlei vrolijke
carnavalsmuziek.
We sluiten het feest af met serpentines en een lekkere wafel.
Een toffe afsluit van de week en een fijne start van de vakantie.
We kijken er al naar uit!
Werkgroep Carnaval
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Familienieuws
Zij die ons verlieten…
De Heer Herman De Vulder, de overgrootvader van Lotte De Vulder (1lj)
overleed op 29 januari 2022.
Mevrouw Elien Holvoet, oud leerling van onze school, tante van Marie (1KB) en
Julie (2K) Holvoet overleed op 4 februari 2022
Wij bieden deze families onze oprechte, christelijke deelneming aan.
Welkom, kleine spruit … !
Joke Vandewalle en Dimitri Callens verwelkomen hun kleine spruit ‘Rachelle’,
zusje voor Charles (1KB) en Louis (3lj), geboren op 14 februari 2022.
Eline Vinckier en Mikey Sagaert verwelkomen hun kleine spruit ‘Madée’, zusje
voor Lucille (1KB), geboren op 17 februari 2022.
Proficiat
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KROKUSVAKANTIE van maandag 28 februari t.e.m zondag 6 maart 2022.

Agenda maart
In maart ziet de agenda er als volgt uit:
woensdag 09/03

Digitaal oudercontact
studieadviesbespreking 6de leerjaar

Donderdag 10/03

4de leerjaar: De Zoo Antwerpen

zondag 13/03

Opendeur
(zie uitleg in nieuwsbrief)

14/03 – 18/03

digitaal schoolfeest
(zie uitleg in nieuwsbrief)

donderdag 24/03

2de kleuter : kakelend kippenmuseum

dinsdag 29/03 en
woensdag 30/03

Digitaal oudercontact – L1-L2-L3-L4-L5

woensdag 30/03

Paaseierenraap in de kleuterklassen (aangepast aan
de geldende coronamaatregelen).

maandag 04/04
t.e.m. zondag 17/04
maandag 18/04

PAASVAKANTIE
PAASMAANDAG = vrije dag
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