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VEILIG IN HET VERKEER
Om onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar te wijzen op
de gevaren van de 'dode hoek' werden er tijdens de maand april
verkeerslessen georganiseerd.
Jaarlijks gebeuren er in ons land immers gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers. In alle gevallen
is de kwetsbare weggebruiker het slachtoffer, de grote meerderheid zijn
fietsers…
Met de hulp van een vrachtwagen van de firma Weltjens en onder de
deskundige leiding van agenten van de politiezone Carma kregen de
leerlingen de (brood)nodige uitleg in en rond de vrachtwagen.
Nogmaals dank aan de firma en de politiezone Carma!

Verkeerseducatie doorheen het schooljaar
FLUO-FLITS-ACTIE
Tijdens het schooljaar op regelmatige tijdstippen worden er door de
leerlingen van het leerlingenparlement onaangekondigde fluo-flits-acties
georganiseerd. Dit met de bedoeling om alle kinderen die met de fiets of te
voet naar school komen hun fluovest te laten gebruiken. Veiligheid boven
alles: wanneer zij zichtbaar zijn in het verkeer, wacht hen een leuke
verrassing!

MEESTER OP DE FIETS is een fietsvaardigheidsproject voor de leerlingen
van het 5de leerjaar.
Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ uitnodigen die samen met
de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan leerlingen. Zo
krijgen de leerlingen de kans om op een leuke en veilige manier deel te
nemen aan het verkeer, eerst in een beschermende omgeving (speelplaats,
verkeerspark…) en nadien in het echte verkeer.
De fietsmeester brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een
fietsparcours op in de school!

DE GROTE VERKEERSTOETS voor de leerlingen van het 5de leerjaar
Naar jaarlijkse gewoonte biedt de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
alle vijfde leerjaren de kans om deel te nemen aan De Grote Verkeertoets.
Ook onze leerlingen nemen deel. Zij kunnen via een unieke code toegang
krijgen tot een oefenplatform op
de website en beantwoorden
25 meerkeuzevragen over vijf thema’s.
Thema’s die aan bod komen zijn:
verkeerstekens, voorrang, positie op de weg,
gedrag & attitude en algemene verkeersregels.
De deelname gebeurt tijdens de week van 23 tot en met vrijdag 26 april.
EEN FIETSEXAMEN voor de leerlingen van het 6de leerjaar
Onze school organiseert in samenwerking met de politiezone CARMA en de
gemeentelijke verkeersconsulent op maandagvoormiddag 6 mei een fietsexamen voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
De leerlingen fietsen volledig zelfstandig een vooraf uitgestippeld parcours
af in het echte verkeer rond het schoolblok. De fietsroute met verschillende
knooppunten wordt met de leerlingen vooraf besproken en ter plaatse geoefend. Tijdens het examen vatten gemachtigde opzichters, gemeenschapswachten en politieagenten plaats bij elk knooppunt. Zij houden toezicht om de veiligheid te garanderen.

Vierde Nationale Pyjamadag van Bednet
Vrijdag 15 maart werd voor de vierde maal de Nationale Pyjamadag van
Bednet georganiseerd.
Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar
school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen
kunnen volgen. Tijdens deze speciale dag mochten alle leerlingen met hun
pyjama aan de lessen volgen.

Jeugdboekenmaand
Tijdens de jeugdboekenmaand werden er heel wat leuke activiteiten i.s.m.
de bibliotheek georganiseerd voor de leerlingen van onze school. Zo konden
alle leerlingen genieten van een auteurslezing. Tijdens het bibliotheekspel
werden de leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar interactief betrokken
bij de verschillende opdrachten.
Wij willen alle bibliotheekmedewerkers van harte danken voor de
organisatie en de invulling van deze jeugdboekenmaand!

Project 3de kleuterklas – 1ste leerjaar
Om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school zo vlot mogelijk
te laten verlopen, worden er drempelverlagende activiteiten georganiseerd:
Stap 1: Kleuters kijken tijdens een kringgesprek in een fotoboek van de
lagere school.
Stap 2: Leerkrachten 1ste leerjaar komen kennismaken en lezen voor in het
klasje van de 5-jarige kleuters.

Stap 3: Kleuters verkennen de speelplaats van de lagere school
Stap 4: Kleuters spelen op de speelplaats van de lagere school
Stap 5: De 5-jarige kleuters doen activiteiten in het klasje 1ste leerjaar
Stap 6: De kleuters worden feestelijk onthaald in het 1ste leerjaar op
maandagnamiddag 17 juni.
Op dinsdag 21 mei om 19.30 u. worden de ouders van de kleuters uit de
laatste kleuterklas uitgenodigd in de lagere school voor een infomoment.
We heten de 5-jarige kleuters die in september naar onze school komen
alvast van harte welkom.
Driedaagse studiereis
Dit jaar ondernemen de zesdeklassers een driedaagse studiereis naar de zee
op 5, 6 en 7 juni. Het is een erg boeiende en leerrijke uitstap met een goed
gevuld programma. Ter voorbereiding worden in de klas taken verdeeld en
opdrachten in groepen uitgewerkt. Alle leerlingen worden op deze manier
actief bij de organisatie betrokken.
De studiereis is tevens voor alle leerlingen een mooie afsluiting van zoveel
jaren samenzijn in onze school.

Op maandag 25 maart was er een sportdag voor de 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaren.

SOBERE MAALTIJD EN KOFFIESTOP
Tijdens de vastenperiode hadden wij aandacht voor de armoede in de
wereld. Er werden lessen uitgewerkt waarbij leerlingen kennis maakten met
het dagelijkse leven in Guatemala.
Ook leverden wij actief een bijdrage om de toestand van deze mensen te
verbeteren.
Om ons een klein beetje in te leven in de situatie van de kinderen in de
derde wereld werd er op dinsdag 2 april samen met de leerlingen van onze
school tijdens de middagpauze een eenvoudige broodmaaltijd met water
gebruikt.
Tijdens de week van 1 april tot en met vrijdag 5 april werd er door de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de jaarlijkse koffiestop georganiseerd.

De opbrengst van deze acties werd samen met de andere gespaarde centjes
verzameld in een spaarpot.
Er werd 1.115 euro ingezameld.
Proficiat en dank
aan alle leerlingen van onze school!
Op woensdag 3 april kregen onze leerlingen een lekker chocoladen ei. Onze
school is een snoepvrije school maar voor deze gelegenheid maakten we
graag een uitzondering. Wij danken de ouderraad voor dit mooie initiatief.
Om het trimester af te sluiten werden er in elke klas leuke paastaferelen
geschilderd, paaseitjes gekleurd en paashazen geknutseld.
De schoolvorderingen worden weergegeven in een rapport.

Schoolnieuws
 De Bokrijkdag met een rondleiding in het Openluchtmuseum en een bezoek aan het schooltje voor het 5de leerjaar vindt plaats op donderdag 25
april.
de
 Vrijdag 26 april is er een sportdag voor de 6
leerjaren. Voor de 5de
leerjaren vindt deze sportieve dag plaats op maandag 13 mei.
de
 De leerlingen van het 4
leerjaar brengen een bezoek aan Villa Pila op
maandag 6 mei.
de
 De leerlingen van het 2
leerjaar bezoeken het Natuurhulpcentrum op
vrijdag 10 mei.
de
 De leerlingen van het 3
leerjaar bezoeken het Heempark op maandag
13 mei.
ste
 De 1
communicanten vieren hun feest op zondag 19 mei om 10.30u.
 De Vormselviering is op zaterdag 25 mei om 16.00 u..
 De schoolreizen zijn gepland op maandag 27 mei:
Toverland (Nederland) 1ste, 2de en 3de lj.
Phantasialand (Duitsland) 4de en 5de lj.




Vrije dagen:
- Woensdag 1 mei
Feest van de Arbeid
- Maandag 20 mei
Facultatieve verlofdag (Communie)
- Donderdag 30 en vrijdag 31 mei O.H. Hemelvaart
- Maandag 10 juni
Pinkstermaandag
Dit schoolkrantje en meer informatie vind je ook terug op de website van
de school.
Onze webpagina: www.lagere-school-opglabbeek.be
Ons e-mailadres: info@lagere-school-opglabbeek.be
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