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Even les volgen in het middelbaar!
Vrijdag 11 maart … spannend! Wij, de “laatstejaarsstudentjes” mochten een voormiddag
les volgen in het middelbaar! Een les STEM of Latijn? Een les creativiteit of techniek? Een
les economie of sport? Voor elk wat wils! Wat leuk om eens les te krijgen van een
leerkracht uit het middelbaar! Wat leuk om eens te ervaren wat de verschillende
keuzevakken inhouden! Wat leuk dat we eens kunnen uitproberen welke richting het best
past bij onze interesses en talenten! Zo wordt de stap naar het middelbaar weer wat kleiner
en kunnen we vol zelfvertrouwen ons nieuw avontuur starten! Dank alvast aan de MMI
middelbare school voor het warme onthaal en de talloze leerkrachten die voor ons
klaarstonden! We voelden ons echt welkom!

Mediawijs in het 6de leerjaar!
In de week van 21 maart deden we met het 6de leerjaar
mee met ‘De Schaal van M’! De ‘M’ staat voor
mediawijsheid. We gingen met de klas de uitdaging aan
van het online mediawijsheidsspel. Het spel behandelt
thema's zoals het herkennen van nepnieuws, hoe maak
ik veilige wachtwoorden, hoe zoek ik gericht online, hoe
ga ik om met sociale media, is gamen verslavend, wat
deel ik op internet en wat best niet, wat met DSVM,
enz… Elke speldag bekeken we in de klas een webisode
van de Ketnet-reeks ‘Meisjes’. Daarnaast deden we
dagelijks een leuke quiz en hielden we een debat over
het thema dat aan bod kwam in die webisode. Via
gesprekken kwamen we heel wat te weten en groeide
onze mediawijsheid! Het doel was ook om tegen het eind
van de week “5 sterren” te doen branden. Zo verdienden
we met onze klas de eretitel ‘mediawijze 5-sterrenklas’!

Proficiat, zesdeklassers, jullie deden dit super!
Juf Annick
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Op donderdag 24 maart gingen de kleuters van het tweede kleuter naar het ‘t Kakelend
kippenmuseum in Keiem. Tijdens een zonovergoten dag stapten we met de kleuters
doorheen de boerderij. Daar leerden we over de dieren, maar zagen we vooral veel kippen.
In alle kleuren en geuren, van klein naar groot.

Schoolfeest
Naar aanleiding van het 'schoolfeest' met als thema 'Sterren', werd er elke dag een activiteit
ingepland.
Op maandag werden er sterren geknutseld. Op dinsdag mochten de kinderen met hun ster
poseren.
Woensdag zongen we met de hele school het lied 'Een ster' van Stan Van Samang.
Donderdag was een speciale dag, de première ! Alle kinderen dansten op het podium en met de
juiste kledij. Veiligheidshalve werd er reeds gefilmd.
Op vrijdag was er de echte show, met alles erop en eraan.
En... het resultaat mag echt gezien worden !.
Aan mama's, papa's, tantes, nonkels, oma's, opa's, buren..., zoek een plaatsje in de zetel, neem
er ook een glaasje bij en geniet van het fantastische schoolfeest !
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Creatieve workshop bij Peter Aspeslag
Op dinsdag 29 maart gingen we met de trein naar Brugge Sint-Pieters. Daar stond de
plaatselijke kunstenaar, Peter Aspeslag, ons al op te wachten. We kregen van hem de
eerste kans om een workshop te volgen in het kunsthuis daar.
Peter heeft een groot gamma aan talenten: kunstwerken met balpen, aquarelschilderijen,
werken met olieverf, ook gaat hij nu meer er meer de industriële sfeer op. Wij kozen de
workshop rond insecten en patronen.
Eenmaal in het buurthuis aangekomen kregen we een demonstratie van Peter over
patronen. Hoe je diepte in je werk krijgt en ook hoe je persoonlijke boodschappen in je
werk kan brengen. Dan gingen we in 2 kamers aan het werk. Binnendeuren en schragen
werden onze werktafels. Op de vele foto’s op de website zie je iedereen aan het werk.
Tijdens de middag aten we buiten op een plaatselijk speeltuintje. Daar werd het duidelijk
dat onze kunstenaar toch ook wel tegen een bal kan
trappen! Iedereen gaf het beste van zichzelf.
Na een uurtje begonnen we aan het tweede deel van
onze dag. Iedereen mocht om beurten samen met
Peter tekenen. De meisjes kozen er vooral voor om
gezichten te leren tekenen. De jongens kozen om
‘action figures’ te tekenen.
Rond 14 uur vertrokken we terug richting Kortemark,
nagenietend van een creatieve dag.
De vierdeklassers en juf Cindy

Themadag in het middelbaar!
Dinsdag 29 maart mochten we, met onze ‘laatstejaarsstudentjes’ op bezoek bij de
middelbare school! Het festival “Stressfactor” sloeg hun tenten op, op de speelplaats van het
MMI. In de voormiddag konden we workshops volgen rond het thema ‘verkeer’. We
startten de dag met een toneelvoorstelling, daarna konden we eens ervaren hoe het voelt
om met de auto overkop te gaan… de tuimelauto was een echte belevenis! Vervolgens
kregen we nog les van een vrachtwagenchauffeur over de dode hoek. We mochten ook eens
plaatsnemen in z’n vrachtwagen! Een toffe en leuke doe-les! In de namiddag konden we
genieten van allerhande spelletjes of opdrachten, waar we prijzen konden winnen. Wie wou,
kon tussendoor wat ‘chillen’ in de strandzetels in de gezellige tuin. Wie wat meer ambiance
wou, kon bij het grote podium de optredens van de artiesten bijwonen. Samen dansen,
springen, zingen, even alles losgooien…naar links… naar rechts… Wat een sfeer!! Niemand
minder dan Gers Pardoel mocht de namiddag afsluiten! “Ik neem je mee e e ee…” O ja …
hebben we al verteld dat er overal kraampjes
waren met frietjes, pizza, pasta, ijsjes… mmm!
Wat een supertoffe dag!! Bekijk maar eens
onze foto’s op de schoolwebsite! We hebben
ervan genoten! Nu nog even genieten van onze
laatste maanden op de basisschool en dan…
naar het middelbaar! We zijn er klaar voor!
Festivalgroetjes van juf Annick en de
‘laatstejaarsstudentjes’
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Paaseierenraap
Na lang aftellen, was het eindelijk zover! Op woensdag 30 maart werden ouders
uitgenodigd op school om samen met hun kleuter paaseitjes te zoeken. Eerst
haalden ze trots hun zelfgemaakte paasmandje op in de klas. Daarna kon de
zoektocht beginnen! De kleuters zochten de zakjes die speciaal voor hen bestemd
waren. Sommige eieren waren snel gevonden, anderen waren erg goed verstopt.
Eenmaal aangekomen op school, konden de ouders en de kinderen genieten van
een act gebracht door de juffen. Daarna was het tijd om hun paasmandje mee te
nemen naar huis. Wie heeft al een eitje gesmuld? MMMMM, lekker

De kleine paashaasjes
1KA
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Rollebolle
Op donderdag 31 maart gingen de kleuters van de derde kleuterklas naar Rollebolle.
Daar wachtten 12 bewegingshoeken hen op: springkastelen, gekke fietsen, klimmen
en klauteren …. De kleuters hadden er alvast heel veel zin in. Benieuwd naar onze
avonturen? Kijk dan zeker eens op de schoolwebsite.

Familienieuws
Zij die ons verlieten…
Mevrouw Maria Blomme, grootmoeder van
Tine Verhaeghe(juf 3A), overleden op 13 maart 2022.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
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Agenda april - mei
In april - mei ziet de agenda er als volgt uit:
maandag 04/04
t.e.m. zondag
17/04
18/04

Paasvakantie

21/04

Palingbeek-Ieper 3de 4de leerjaar (volle dag)

21/04

Kinderboerderij 2de leerjaar (voormiddag)

21/04

Schoolvoorstelling 1ste & 2de leerjaar
de Beuk (namiddag)

26/04

Grote verkeerstoets 5de leerjaar

28/04

Jongerenconcerten Brugge 4de 5de 6de leerjaar

30/04

Vormsel

01/05

Dag van de arbeid

02/05

Facultatieve vrije dag

5/05

Duinpanne 6de leerjaar (volle dag)

10/05

Kunstkuur Roeselare 1ste 2de leerjaar (namiddag)

11/05

Kinderboerderij 1KB (voormiddag)

12/05

Fietstocht 5de 6de leerjaar (namiddag) project gemeente

16/05

Kinderboerderij 1KA (namiddag)

18/05

Klasfoto’s

26/05

Hemelvaart

27/05

Brugdag hemelvaart

29/05

Eerste communie

Paasmaandag – vrije dag

(volle dag)

Alle uitstappen zijn onder voorbehoud (corona)
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