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Straffe taal

Verlichte mierenroute

Dag meisje en jongens
Ik ben er trots op dat
ik de voorbije jaren
mocht meewerken
aan de verbouwingen
van jullie nieuwe
schoolgebouw op
be-MINE. Ik vind
het vooral fijn dat
een oud leegstaand
mijngebouw volledig is
vernieuwd en opnieuw
wordt gebruikt.
Moest ik nu acht jaar
oud zijn, zou ik met
veel plezier bij jullie
naar school gaan. Door
de grote ramen van de
gezellige lokalen komt
veel licht naar binnen
en ik zou me uitstekend
amuseren op de grote
speelplaats.
Mijn medewerkers en
ik wensen jullie een
prachtige toekomst
toe in een schitterende
omgeving!
Groetjes
Tom Vandoorn,
werfleider

Mieren zijn handige diertjes. Ze gaan dag en nacht op pad en
werken heel goed samen. Binnenkort verhuizen we naar onze
nieuwe school. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hebben
prachtige mijnlampen geknutseld. Om ons tijdens de grote verhuis
niet van weg te vergissen, plaatsen we alle lampen met oplichtende
kaarsjes op de verhuisroutes van De Horizon en Het Mozaïek naar
be-MINE. Heel de buurt doet met ons mee. Samen zijn we sterk en
brengen we licht in deze donkere tijd.

Knutselwerkjes mijnlampen
vijfde en zesde leerjaar

Vaarwel oude mierennesten

Voet-, Fiets- en automieren

Op vrijdagvoormiddag 11 december nemen alle kinderen
symbolisch afscheid van hun oude schoolgebouw. Samen met
hun juf of meester bezoeken ze alle klaslokalen en plekken
die voor hen veel hebben betekend. Een leuke zoektocht met
foto’s zal hen op weg helpen.
In de namiddag versiert elke klasgroep een witte bouwsteen.
Daarop is niet alleen plaats voor hun mooiste herinneringen,
maar ook voor ideetjes en dingen die ze zeker willen meenemen naar hun nieuwe school.
De week nadien brengt elke klas een bezoek aan de nieuwe school. De leerkracht krijgt de sleutel
en een grondplan van het gloednieuwe klaslokaal. De kinderen verhuizen alvast één voorwerp dat
ze echt niet willen missen. Ook plaatsen ze hun versierde bouwsteen met mooie herinneringen en
eigen ideeën op een trede van de grote trap in het schoolgebouw van Straf! school met lef.

Ons nieuwe schoolgebouw
ligt in het centrum van
Beringen-Mijn. Het zou
fijn zijn moesten zoveel
mogelijk kinderen te voet
of met de fiets naar school
komen. Mieren houden van
een veilige buurt.
Wie toch met de auto naar
school komt, gebruikt het
parkeerterrein dat het best
aansluit bij de richting van
je thuisadres.
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parking moskee
parking TODI
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parking Kioskplein
parking Straf!
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LAGER ONDERWIJS EERSTE VERDIEPING

Een prijs voor de beste plakmieren
In december organiseren we een grote wedstrijd. Elke leerling krijgt
een sticker met het logo van onze nieuwe school. Plak de zelfklever
op een zichtbare en originele plaats, zodat hij heel goed opvalt.
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Meer
mierennieuws
• Begin december
starten we de nieuwe
Instagram- en
Facebookpagina’s op.
Vind onze pagina’s
leuk en volg ons op
de voet!

Neem een foto van jezelf mét de sticker en post deze op de nieuwe
Instagram- of Facebookpagina van Straf! school met lef.
Gebruik de hashtag: #strafschoolmetlef.
En kies daarna uit: #straffemeid of #straffekerel
Op 8 januari 2021
maken we de twee
strafste winnaars
bekend. Ze krijgen elk
een mooi
boekenpakket
ter waarde van
50 euro!
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I like

• Elke grote verhuis is
spannend en vraagt
om aanpassingen.
Om jullie zo goed
mogelijk voor te
bereiden op 4 januari
2021, krijgen jullie
in december een
extra nummer van
Mierenplezier.

VERHUIS

Koning Mier
ONLINE LEZING
Op woensdag 16 december om
15u00 leest Bart Demyttenaere
een stuk uit de 3 kinderboeken die
hij zelf geschreven heeft:
- Koning Mier
- Petrova en de wolf
- Hoe Kleintje een held werd.
De rest van het verhaal kunnen
de ouders en de kinderen
daarna zelf lezen.
Het boek is ideaal om samen te lezen met 5-jarige kleuters
en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.
Houd deze datum alvast vrij!
Je kan de lezing online volgen op de facebookpagina en website
van onze bibliotheek van Beringen.
Ons boek ‘Koning Mier’ is nog steeds te koop op school voor € 14,95

