Nieuwsbrief
mei

De maanden april en mei vlogen weer voorbij.
Er werden zoveel leuke dingen gedaan…
Zo was er het grootoudersfeest, bezoek aan de
kinderboerderij, het fietsexamen, het
jongerenconcert en nog allerlei andere
activiteiten.
Meer hierover kun je lezen in deze nieuwsbrief.
www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

Nu de laatste maand van dit schooljaar begint,
moeten we nog even op onze tanden bijten. De
vakantie roept ons al…
Maar eerst nog goed ons best doen voor de
toetsen, waarna we nog leuke dingen gaan
beleven. Zo gaan we nog op schoolreis, is er nog
de sportdag,…
Wat we daar zullen beleven, kan je lezen in de
nieuwsbrief van juni!

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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Familienieuws
Zij die ons verlieten…
De heer José Adonias Machado Da Costa, grootvader van
Lenci Da Costa (L6), overleden op 26 april 2022.
Mevrouw Alice Compernol, overgrootmoeder van Jarne (L4) en Luka
Desimpel (L3, overleden op 29 april 2022.
Mevrouw Mia Vandaele, grootmoeder van Tyson Theuninck (L2),
overleden op 29 april 2022.
Mevrouw Germaine Gombert, overgrootmoeder van Emma (L2) en Julie
Deprez (K3), overleden op 30 mei 2022
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Welkom, kleine spruit … !
Petra Corveleyn en Steven Vandermeersch verwelkomen hun
kleine spruit ‘Alison’, zusje voor Amori (K1A), geboren op 10 mei 2022.
Proficiat!

Naar de kinderboerderij! –
L2
De kinderen leerden in de klas heel wat bij
over allerlei dieren.
We brachten daarom een bezoek aan de
kinderboerderij.
De leerlingen vonden het spannend om op
de trein te zitten, vele kinderen hadden dit
nog nooit gedaan. Na even stappen,
kwamen we aan. We maakten werkjes met
het eten voor de dieren. Vervolgens gaven
we de dieren eten en leerden we heel wat
bij. Het was een geslaagde uitstap!
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Jongerenconcert in Brugge
Donderdag 28 april trokken we met de trein naar Brugge.
In de voormiddag gingen we naar het jongerenconcert in de St-Salvatorskathedraal. Er
werden verschillende muziekgenres gespeeld en er werden ook meerdere instrumenten
voorgesteld. Wist je dat er ook trompetten zonder ventielen bestaan ? De noten kun je dan
vormen door de juiste lipspanning te geven. Eén van de muzikanten toonde dit voor.
Uiteindelijk speelde hij op dezelfde manier, op een tuinslang.
Na de voorstelling ontmoetten we onze pennen vrienden en –vriendinnen, er volgde een
korte voorstelling van elkaar.
Onze buik gaf aan dat het middag was. Gelukkig konden we genieten van onze
boterhammen. Daarna een energieke pauze in het Astridpark.
Om 13u verwachtten ze ons in het
Historium. We gingen op
ontdekkingstocht door de Brugse
Middeleeuwen. We kregen een ‘virtual
reality bril’ en beleefden de tijd van
Jan van Eyck alsof we er zelf deel
van uitmaakten.
Een Middeleeuws verhaal kregen we
tijdens een filmwandeling te zien.
Op weg naar het station, gaf de juf ons
hier en daar nog wat uitleg i.v.m.
de geschiedenis van Brugge.
Het was een boeiende dag !

Natuur? Natuurlijk! – L5
We startten het nieuwe thema van W.O. met een uitstap naar de Kortemarkse
'stationsputten'. Het was een heuse beleef- en ontdektocht. We prikkelden onze zintuigen
met heel wat opdrachten. Zo luisterden we naar natuurgeluiden en zochten we naar een
spoor van ajuin met onze neus. Daarnaast gingen we ook muzisch aan de slag. Iedereen
maakte een kunstwerk met natuurelementen. Kortom, een toffe start, van een heel
interessant thema!
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Integratie derde kleuterklas – eerste leerjaar
Onlangs ging de integratie van start. De kinderen werkten in verschillende groepjes en
maakten zo kennis met verschillende activiteiten. Zo konden de kleuters van de derde
kleuterklas alvast kennismaken met het eerste leerjaar en speelden de leerlingen van het
eerste leerjaar nog eens met de vertrouwde materialen uit de derde kleuterklas. Een
leuke manier om te spelen en leren van en met elkaar.

Kunstkuur in Rumbeke
Op dinsdag 10 mei trokken we met het eerste en tweede leerjaar naar de Kleine
Stooringhe in Rumbeke.
Daar mochten we optreden voor een
echt publiek, namelijk de leerlingen
van het derde leerjaar van een
school in Roeselare! Spannend hoor!
We leerden ons presenteren op een
podium en applaus in ontvangst te
nemen. Elk van ons kon zich volledig
uitleven op het podium.
Toen wij klaar waren, namen we
plaats in de zetels van de theaterzaal
om naar de andere school te
luisteren.
Wat konden die kindjes ook prachtig zingen! We genoten allen van een echt optreden!
Als afsluit leerden we nog enkele liedjes onder begeleiding van juf Amelie en meester
Hans.
Het werd een muzikale, toffe namiddag!
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Op bezoek in de bib – L1
Op maandag 9 mei gingen we naar de nieuwe bibliotheek in onze gemeente Kortemark.
Wat is die prachtig!
We leerden op een speelse manier hoe alles in zijn
werk gaat en waar de boekjes staan die wij nu al
kunnen lezen!
Via een kabouterspel hadden we een leuke, eerste
kennismaking in de bib.
Nu kunnen alle kindjes van het eerste leerjaar vlot
hun weg vinden in alle rekken.
Tot de volgende keer!

Grootouderfeest
Uitstel is geen afstel…
Eindelijk, op vrijdag 20 mei was het grootouderfeest!
De namiddag startte met een gezellige koffietafel en
een stuk taart voor de grootouders.
Daarna verwenden de kleuters hen met een modeshow
en een optreden met een bewegingslied uit “ de oude
doos ”.
Van harte dank aan alle peuters, kleuters en grootouders
om er zo’n fijn feest van te maken!
Dank je wel voor de vele helpende handen !
Het kleuterteam
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Mamadag
Op woensdag 4 mei was het een heel speciale dag op onze school.
Een dag speciaal voor alle mama’s van de peuters en de eerste
kleuterklas.
Eerst trokken alle mama’s en vriendjes van de Annaklas richting eetzaal. Daar werkten ze
in groepjes: gezelschapsspelletjes spelen, knutselen, fruit snijden, bakken, handen
verzorgen, …
Ondertussen stond er een groot knuffelavontuur te wachten voor alle mama’s en
Julesvriendjes: dansen en samen met Superyoga op pad gaan, vol yoga avontuur: wakker
worden, onder de douche, in de grot, roeien, … en watjesmassage.
Dan knutselden de Julesvriendjes samen met hun mama nog een kunstwerkje.
Daarna werden de mama’s in de bloemetjes gezet.
Vervolgens was het koffiepauze: samen genoten we van de gezellige sfeer en smulden we
van al het lekkers! MMMmmm…
Dank je wel voor de talrijke opkomst en de enthousiaste mama’s!
Juf Sofie, juf Jolien, juf Griet en alle Anna - en Julesvriendjes
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Met het 6 leerjaar een dag naar Brugge…
de

Donderdag 28 april stond onze klasuitstap naar Brugge
op het programma.
In de voormiddag woonden we het jongerenconcert bij.
De mix van klassieke muziek en popmuziek beviel ons
wel.
‘s Middags gingen we picknicken op het site van
Oud Sint-Jan.
Daarna mochten de leerlingen zelf op het stadsplan
de weg zoeken naar de aanlegplaats van de bootjes.
Was het nu langs daar… of toch langs hier…. ? Niet zo
eenvoudig… ‘Old school kaartlezen’ blijft nu eenmaal
ook een belangrijke vaardigheid! Na wat gerichte
oriëntering, bereikten we ons doel. Daar aangekomen
was het heel rustig, dus moesten we niet lang wachten
op het toeristische bootje. Iedereen aan boord en
dan heerlijk genieten van het zicht op Brugge langsheen de Reien… prachtig
gewoonweg!

Vervolgens wandelden we richting
Koningin Astridpark, waar we op het
speeldomein naar hartenlust konden
ravotten! Benieuwd? Op de
schoolwebsite kan je de foto’s van
onze avonturen bewonderen!

Wij hadden alvast een supertoffe
dag!
Juf Annick

STEM-project houtbewerking 6 leerjaar
de

Op dinsdag 24 mei konden we de werkplaats
in het middelbaar gebruiken voor ons
STEM-project ‘houtbewerking’.
Een technisch plan leren lezen, alle afmetingen
afpassen, het werkmateriaal op een correcte manier
leren gebruiken… Kortom veel vaardigheden om
uit te proberen in deze toffe praktijkles! We hebben
toch wel weer wat technische talentjes gespot in
onze klas! Goed gedaan, iedereen!
Juf Annick
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Naar de kinderboerderij- 1KA- Julesklas
Hoera ! Met de bus op uitstap naar de kinderboerderij! Reuzeleuk!
Op de boerderij verwelkomde de meester ons !
Eerst trokken we richting: de weide. Langs de weg maakten we kennis met de duiventil
en de serre. Een beetje verder stonden de schaapjes. Oh wat voelen die zacht aan! Dan
bezochten we
“ Ribbis en Volaré , de twee paarden. Ook de geitjes brachten we een bezoek bij de grote
tunnel.
In de verte stonden de koeien te grazen. Die heten Justine en Frauke. Er woont geen
stier op de boerderij.
Langs het pad stond een bijenkorf. Pas op .. mondje toe ! Ook snaterden de ganzen rond
de vijver. Ze zeiden “ goedemiddag”.
Op het gras aaiden we om de beurt een kuikens “Bassie en Adriaan , een eendje en een
lief konijn. Die heet Snuffel.
Daarna trokken richting “ de stallen. We zagen de konijnenhokken, het kippenhok en de
varkensstal.
Toen knorde ons maagje wat. Maar eerst allen plassen en handen wassen! Even later
smulden we ons koekje open proefden we van de zelf geperste appelsap. MMM…lekker!
Als extraatje mocht Luigi het kalfje melk geven met een hele grote papfles.
Tot slot keerden we met de bus huiswaarts toe .
Dank u wel voor deze leuke en leerrijke namiddag !
Juf Sofie

8

FIETSEXAMEN 6 LEERJAAR
DE

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen op onze school.
Hiermee kunnen we testen of de zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het
verkeer te fietsen. Als ze slagen voor vijf basisvaardigheden behalen ze het Fietsbrevet
Goud. Dinsdag 10 mei was het zover! En we kunnen zeggen ….
Proficiat aan alle leerlingen van het 6de leerjaar! Jullie behaalden het fietsbrevet!
Dankjewel aan de extra helpende handen om de controleposten te ‘bemannen’!
De feedback die jullie na afloop gaven, was voor de leerlingen ook heel leerrijk!
Veilige verkeersgroetjes, juf Annick
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Klasuitstap naar Duinpanne – 6 leerjaar
de

Op donderdag 5 mei konden we samen
genieten van een dag vol activiteiten
op het domein Duinpanne! We speelden
onder leiding van de gids een educatief
spel rond natuurbeheer en
natuurbehoud in de duinen. Wat is een
reservaat? Welke dieren en planten
komen er voor? Waarom lopen er
schapen en ezels rond in de duinen…?
Op al deze vragen kregen we een
antwoord na een toch wel vermoeiend
duinenspel. En dat teambuilding en
samenwerking dé sleutelwoorden waren
bij de opdrachten, daar kwamen we al
gauw achter! Samen kan je immers
meer dan alleen… ‘teamwork makes the dream work!
’s Middags konden we ons te goed doen aan een fris drankje en een lekker belegd
broodje! Even wat genieten in de zon en dan wat ontspanning op het speelplein! In de
namiddag had onze stagejuf Ashley ook nog wat spelletjes voor ons voorzien. Dankjewel!
Alvast weer een klasuitstap die we meenemen in onze herinnering!
Juf Annick

Mededelingen
* Vormsel 2023 gaat door op zaterdag 29 april 2023.
* Eerste Communie 2023 gaat door op zondag 28 mei 2023.
* Vanaf maandag 27 juni worden er GEEN warme maaltijden meer
aangeboden door de middelbare school.
We vragen dan ook vanaf maandag 27 juni een eigen picknick mee te
brengen.

10

Agenda juni
In juni ziet de agenda er als volgt uit:
donderdag 02/06

Sportdag lagere

donderdag 02/06

Project rond gezonde voeding 1ste leerjaar

vrijdag 03/06

CLB 5de leerjaar: Inenting bof, mazelen, rode hond

zondag 05/06

Pinksteren

maandag 06/06

Pinkstermaandag - vrije dag

dinsdag 07/06

Kunstkuur Brugge 1ste en 2de leerjaar (volle dag)

vrijdag 10/06
zondag 12/06

Papadag K2 en K3
Vaderdag

dinsdag 14/06

Schoolreis K3 : De Sierk

maandag 20/06

Schoolreis 1KB: Harry Malter

maandag 20/06
t.e.m. vrijdag
24/06
donderdag 23/06

Digitale oudercontacten kleuterklassen

vrijdag 24/06

Proclamatie einde basisschool

dinsdag 28/06

Schoolreis lagere klassen: Plopsaland De Panne

dinsdag 28/06

Sportdag kleuter

woensdag 29/06,
donderdag 30/06
donderdag 30/06

Mogelijkheid tot digitaal oudercontact lagere

vrijdag 01/07

Start zomervakantie!

Schoolreis K2 : Boudewijnpark

Laatste schooldag, school gedaan om 11u40
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