
Dag allemaal,
    
Met veel trots 
stellen wij het 
eerste nummer van 

Mierenplezier 
voor, dé nieuwsbrief 
voor alle kinderen, 
ouders en leer-
krachten van 
De Horizon en 
Het Mozaïek. 
Samen werken wij 
heel hard aan een 
gloednieuw verhaal. 
Vier keer per jaar 
kunnen jullie in dit 
krantje lezen wat er 
allemaal in stilte en 
achter de schermen 
gebeurt. Geloof ons, 
er wordt veel werk 
verricht. Welkom in 
onze grote kolonie 
van enthousiaste 
werkmieren!

Juf Indra en 
juf Esther

MIERENPLEZIER
NUMMER 1

Straffe taal

 

Werkmieren

De voorbereidende werken voor onze nieuwe school op 
be-MINE verlopen vlot. De voorbije jaren hebben de werkmieren 
van het schoolbestuur niet stilgezeten. Honderden uren hebben 
ze vergaderd. Tientallen dossiers zijn ingediend. 
En dat hebben ze heel goed gedaan. 
Alle vergunningen zijn in
orde. Eind december 
stellen we een aannemer 
aan. In de lente van 2019 
gaan de werken van start. 
We kunnen beginnen met 
aftellen…

Geen helikopter volgend jaar. Neen, we zien de dingen 

nog wat grootser. We kiezen voor een literaire feestdag 

met tal van schrijvers op bezoek, verrassende optredens, 

schitterende filmvoorstellingen, literaire wandelingen en veel 

meer leuke activiteiten. Noteer 7 mei 2019 vanaf 18u 

met stip in jullie agenda en kom

zeker naar een van de voor-

stellingen van het prenten-

boek dat onze schrijfmieren 

zelf hebben bedacht. 

Meer informatie volgt

binnenkort.

Feest op 7 m
ei



Kleine mieren  

Schri ven met koning mier

De ouders en leerkrachten van de werk-

groep voor de nieuwe school zijn op 17 

oktober voor het eerst samengekomen. 

Het was een fijne ontmoeting die 

leidde tot heel wat degelijke en 

straffe voorstellen. We vinden 

onder andere dat onze nieuwe school 

moet opvallen op be-MINE. Daar wordt 

binnenkort werk van gemaakt. Volgende 

keer denken we samen 

na over de beste 

materialen voor 

onze school 

van de 
toekomst. 

Wordt 

vervolgd.

Grote mieren

Negen meisjes en jongens uit van het 5e en 6e leerjaar werken 
met onze schoolschrijver meester Bart intensief aan een 
prachtig prentenboek. Ze denken na over mogelijke ideeën, 
doen thuis opzoekwerk en tonen hun fantasie én schrijftalent. 
Onze schrijfmieren vertellen aan hun klasgenoten over hun 
werk. Op die manier worden ook zij bij het project betrokken. De 

onderhandelingen met een uitgever ver-
lopen goed. 
Vele mieren maken licht werk…


