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Straffe taal
Hallo,
				
In onze scholen
wordt hard gewerkt.
Vaak ook achter
de schermen. Al
maanden lang
bereiden wij
met plezier onze
jaarlijkse feestdag
voor. Houd dinsdag
7 mei zeker vrij!
Overdag kunnen
onze kinderen
genieten van
heel wat literaire
activiteiten.
’s Avonds nodigen we
iedereen uit op de
voorstelling van het
prentenboek Koning
Mier. Wij zijn erg trots
op de prestatie van
onze leerlingen!
Juf Kelly C,
juf Hatice, juf Birthe
en juf
Kelly V.
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Grote mieren
Op 15 januari is de
werkgroep nieuwe
school met ouders
en leerkrachten
samengekomen
met de architecten van a2o. Ze
hebben overlegd over
de gekozen materialen
voor de binnen- en
buitenafwerking van
straf! school met lef.
Cenergie, het bedrijf dat zorgt voor
onze integrale energieaanpak, was ook van de partij. Zij hebben
de werkgroep geïnformeerd over de gekozen technieken. (ventilatie, verwarming, isolatiematerialen, … )

Op 20 maart hebben deze ouders en leerkrachten ideeën uitgewisseld over de verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden en oversteekplaatsen op be-MINE en omgeving. Later gaan we hierover
in gesprek met de stad Beringen en bekijken we wat de school en
ouders voor elkaar kunnen betekenen rond verkeerveiligheid.
Heb je de mooie banners op ons nieuwe gebouw op be-MINE al
zien hangen? Dat is alvast mooie reclame voor onze school.

Werkgroep Koning Mier

Op weg
naar 7 mei
Het programma
voor onze jaarlijkse
feestdag krijgt vorm.
Boeken staan centraal. De bekende
schrijvers Mieke
Vanpol, Diane
Peeters en Maarten
Jagermeester
komen vertellen
over hun werk. Met
theatervoorstellingen, boekverfilmingen en een
leuke literaire zoektocht wordt 7 mei
een feest voor de
allerkleinste kleuters
tot en met onze
oudste leerlingen.
Om 18u en 20u
wordt ons nieuwe
prentenboek officieel voorgesteld in
OC De Buiting. Onze
zesdeklassers bieden
alle aanwezigen een
drankje én lekkere
zelfbereide hapjes
aan. Houd die avond
zeker vrij. Binnenkort
ontvangen jullie een
uitnodiging.

Terwijl jij dit leest, wordt ons gloednieuwe prentenboek in China
gedrukt. Koning Mier is een krioelend leuk boek over dieren en
mensen. Onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar bezorgden
schrijver Bart Demyttenaere de creatieve ideeën waarmee hij
aan de slag kon. De Nederlandse
illustratrice Myriam Berenschot
maakte de prachtige tekeningen.
Uitgeverij Clavis brengt het boek
pas in de zomer op de Belgische
en Nederlandse boekenmarkt.
Maar jullie kunnen het boek
op 7 mei al aankopen én laten
signeren door de bedenkers en
de auteur. De kers op de taart
voor onze straffe school!
Wellicht volgen er ook nog
enkele vertalingen…

Samen op stap
Onze reismieren van Het Mozaïek en De
Horizon hebben samen heel wat fijne
plekken verkend en elkaar nog beter
leren kennen. Een kort overzicht:
• Stadsbezoek aan Brussel (6de leerjaar,
3de trimester)

• Bezoek aan uitgeverij EPO in Antwerpen
(5de en 6de leerjaar, 3de trimester)
• Stadsbezoek aan Hasselt (5de leerjaar, 3de
trimester)

• Stadsbezoek Tongeren en Gallo-Romeins Museum (5de leerjaar)
• Herfstwandeling en exploratietocht in de bossen van Heppen
(4de leerjaar)

• Literaire activiteiten met een gezamenlijk programma voor
kleuters en leerlingen op 7 mei 2019
• Zingen en dansen op Pennenzakkenrock (5de en 6de leerjaar, 3de
trimester)

• De werkgroep Koning Mier komt altijd samen met kinderen en
leerkrachten van beide scholen
• Fietsexamens (6de leerjaar, 3de trimester)
• Lentewandeling (4de leerjaar, 3de trimester)
• Ontmoetingsmoment op de terril (3de leerjaar, 3de trimester)
• Oriëntatieloop (5de leerjaar, 3de trimester)

