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Infostand
De brievenbus van de school bevat zowat dagelijks folders van culturele activiteiten, sportkampen, voordrachten en
nog veel meer. Het is echter niet altijd
evident om alle informatie naar u door te
spelen. Daarom worden alle brochures,
folders en tijdschriften uitgestald in de
infokast (gang secretariaat). Neem gerust
een kijkje!

WISSEL
De meest ingrijpende werken rond de aanleg van de speelplaats
zijn achter de rug. In de loop van de week zorgt de aannemer nog
voor een grondige poetsbeurt. Voor meester Cedric, grote bezieler van de hele onderneming, liggen de meeste engagementen die
het project met zich meebrachten nu achter de rug. Vanaf maandag neemt hij het vijfde leerjaar opnieuw in handen. Juf Friede zal
vanaf maandag de taken van meester Cedric overnemen en ondersteuning bieden in verschillende klassen. We wensen hen beiden
veel succes in hun nieuwe opdracht.

31 januari 2020

Jrg. 28

HOOGDRINGEND
Broertjes en zusjes
geboren in 2018
kunnen nog tot
vrijdag 7 februari 2020
inschrijven met de
voorrangsregel.

Oscar voor juf Tine (1b)
Juf Tine (1B) is bevallen van
haar eerste baby.

Van harte proficiat, Tine, met
de lieve, prachtige Oscar. Geniet nu maar vooral van deze
mooie momenten!

LEREN PROGRAMMEREN
Maandag start het tweede leerjaar met het project Code@school. Tijdens dit project laten we de
leerlingen kennis maken met computertaal. Zo gaan de leerlingen onder andere robotjes mogen programmeren en leren ze ook robottaal spreken. Er zullen ook workshops doorgaan waarin de leerlingen leren programmeren via de iPad en waar ze leren werken met de 3D printer.
Volgende week horen we hier beslist meer over.

OVER DE OORLOG
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In de klas van meester Hedwig (L3) leerden de kinderen over de wereldoorlogen. Het thema maakte
indruk bij de leerlingen en enkele van hen gingen spontaan aan de slag om nog meer te weten te komen. We laten u even meelezen ...

Oorlog

WO II

De eerste wereldoorlog
noemt men ook den grooten
oorlog. In Ieper waren de
Duitsers verslagen omdat
wij de IJzer opengezet hadden. Veel landen vochten
met ons mee, maar helaas
niet allemaal. Want sommige landen vochten mee met
de Duitsers. Het was zwaar
in de oorlog. Er waren veel kanonnen, gasbommen
en gewone bommen. In iedere gemeente staat een
munument. Een herdenkingsmonument noemen
we dat. Op 11 november is het Wapenstilstand.
Ena

De wereldoorlog is het ergste wat je kan meemaken. Oma’s grootmoeder en moeder
woonden niet ver van het gerechtshof. Op een
dag vlogen veel vliegtuigen boven de huizen.
Ze lieten veel bommen vallen. De moeders
hadden juist de tijd genoeg om naar de kelder
te vluchten. Alle huizen lagen plat gebombardeerd. De mensen moesten in scholen gaan
slapen en kregen voedselbonnen om eten te
halen. De mannen werden meegenomen om
te gaan vechten in de oorlog. Oma’s grootvader en zijn
drie broers werden gevangen genomen en naar Duitsland gebracht. Ze bleven vier jaar opgesloten en moesten veel werken: hout hakken, stenen kappen, kleren
wassen.
Jayde

Bosklas (L6): verwachtingen

Bosklas L6
12 februari—21 februari 2020
Filot, Ardennen

