
Hallo,

Wij zijn de 
secretaressen van 
De Horizon en 
Het Mozaïek. 
Sommige mensen 
zien ons niet vaak, 
want wij werken 
meestal in stilte 
achter de schermen. 
Als kantoormieren 
zorgen wij 
ervoor dat alle 
papieren in orde 
zijn. Ook een heel 
belangrijke taak. 
Wij kijken heel 
erg uit naar ons 
nieuwe verblijf 
op be-MINE. 
Wij staan altijd 
klaar om jullie te 
verwelkomen. 

Groetjes,
Stefanie en Els
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Straffe taal

 

Mierenkoningin

Voor de tweede keer op rij levert onze school 

de kinderburgemeester van Beringen. Shami 

Mehmedova is tien jaar en zit in het vijfde 

leerjaar. Ze neemt haar nieuwe taak bijzonder 

ernstig. Later wil ze ook aan politiek 

doen. Houd haar maar goed in de gaten, 

burgemeester Thomas Vints. Een nieuwe 

generatie komt eraan! Proficiat, Shami!

Schitterend 
nieuws voor 
onze school. Het 
prentenboek 
Koning Mier 
verschijnt 
binnenkort 
in het 
Zuid-Koreaans. 
Volgens 
uitgeverij 
Clavis tonen 
nog andere 
taalgebieden 
interesse! 

De ideeën van onze leerlingen  
 waaien de wereld rond…

Op dinsdagavond 11 februari 2020 om 18u30 komt schrijver
Bart Demyttenaere het verhaal over Koning Mier vertellen. 
Speciaal voor alle 5-jarige kleuters, de leerlingen van het eerste en 
het tweede leerjaar én hun ouders. Een interactieve vertelling. 
Houd deze datum alvast vrij.

Koning Mier



Kunstkuur

Werkmieren

Samen op stap

Onze school bulkt 
van de straffe 
kunstenaars. 
Het jaarproject 
KUNSTKUUR bezorgt 
elke schoolmier veel 
plezier. Onze leer-
lingen maakten zeer 
geslaagde schetsen 
van mieren. Meteen 
met blauwe balpen, 
zonder potloodlijn-
tjes vooraf! Ook 
de zelfgemaakte 
mijnwerkers-
lampen in klei 
komen later 
in onze nieuwe 
school zeker 
van pas. Het is 
geen wonder 
dat alle 
kinderen heel 
enthousiast zijn!

De verbouwingswerken van ons toekomstige mierennest op be-MINE 
verlopen vlot. We gaan regelmatig stiekem kijken. Het is nog niet 
duidelijk wanneer we precies naar de nieuwe school verhuizen, maar 
er wordt dag in dag uit keihard gewerkt. Grote werkmieren sleuren 
met zware materialen om de volledige binneninrichting vorm te 

geven. Alvast enkele sfeerbeelden van onze 
mierenwerf.

De kinderen van het derde 
leerjaar brachten samen een 
bijzonder leuke dag in de natuur 
door. Ook juf Zoela en juf Kim 
trokken grote ogen toen ze 
hun nieuwe school helemaal 
boven op de Tris diep beneden 
zagen liggen. De kinderen 

telden grazende schapen, zochten naar 
paddenstoelen en verzamelden herfst-
bladeren. Op de Avonturenberg raapten 
ze brokjes steenkool voor hun volgende 
knutselactiviteit. Zo dichtbij, zo wonder-
mooi!

Tijdens studiedagen en nascholingen blijven onze leerkrachten zich 
bijscholen. De leerkrachten van Het Mozaïek 
en De Horizon werken hard om de 
leerplannen van beide scholen op elkaar 
af te stemmen. Dat lukt heel goed.
We besteden ook veel aandacht aan het 
nieuwe leerplan ZILL (Zin In Leren & Leven). 
Onze juffen en meesters zijn gelukkig ook 
leermieren.

Nooit te oud om te leren


