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Vrijdag 21 december 2018
Op school sloten we dit trimester af met enkele leuke, sfeervolle
kerstactiviteiten: onze actie ‘Villa Rozerood’, een kerstviering in de
kerk, een kerstfeestje met de leesouders, het kerstintermezzo,
een kerstfeestje in de klas met gebak en ijstaart…
Kerstmis is het grote feest van vrede, vriendschap en vreugde.
Deze boodschap willen we in deze kersttijd uitdragen.
We wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten
een zalige Kerstmis, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wij willen hierbij toch wel iedereen heel erg bedanken voor de
bijdrage die geleverd werd aan onze actie ‘Villa Rozerood’!

‘Het Hart van (G) Oudsbergen’: Actie ‘Villa Rozerood’
Naar aanleiding van de warmste week is er een actie opgezet door
Marie van onze school en enkele inwoners van Opglabbeek ‘Het Hart
van (G) Oudsbergen’. Op vrijdag 14 december werd er voor deze
actie samen met alle leerlingen gewandeld. De winterwandeling werd
gesponsord door ouders, grootouders, familie en vrienden. Deze
actie had als opzet om het gesponsorde geld te overhandigen aan
‘Villa Rozerood’ in De Panne. Het bedrag van deze actie bedroeg €
6.753. Juf. Christa schreef een hartverwarmend lied dat tijdens de
bekendmaking van het bedrag op het einde werd gezongen door de
leerlingen van de 4de leerjaren.

Grootouderfeest

Op donderdag 22 november vierden wij in onze school
grootouderdag.
Er was een eucharistieviering in de parochiekerk van Opglabbeekcentrum. Deze viering werd voorbereid door de leerlingen en
leerkrachten van het derde leerjaar.
Na de eucharistieviering brachten de grootouders een bezoek aan de
klasjes van hun kleinkind(eren). En als afsluiting werd er een tasje
koffie aangeboden in de polyvalente ruimten van de kleuter- en
lagere school.

Lego Education
Het Lego Education-verhaal binnen Ontdek Techniektalent richt zich
op de tweede en derde graad van het basisonderwijs.
Naast het aanbieden van lespakketten en leersets legt het project
ook hier de nadruk op het aanbieden van vorming. Lego-modellen
bouwen en tot leven brengen, is waar het in dit verhaal om gaat.
Leerlingen laten begrijpen hoe technologie een steeds belangrijkere
rol inneemt in het dagelijks leven.
Meester Ingourt, techniekcoach in onze school, tracht dan ook alles
in goede banen te leiden en ondersteunt de leerkrachten en de leerlingen tijdens deze doe-dagen. De geïntegreerde aanpak - door vakken als informatica, taal en wiskunde te betrekken in het lesgebeuren
- zorgt voor een absolute meerwaarde.

Techniek in de eerste leerjaren

Kundabuffi’s klanksprookjes voor de leerlingen van het 4de leerjaar

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 30 november verwelkomden wij Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten aan onze school. Alle kinderen verrasten Sinterklaas en de
Pieten met liedjes en een dansje.
Het werd voor Sinterklaas, Zwarte Piet en alle kinderen een
supertoffe dag!

Leesmoeders
Vanaf september organiseren we elke donderdagnamiddag in
niveaulezen voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. Onder
begeleiding van leesmoeders lezen de kinderen in kleine groep in een
leesboekje aangepast aan hun leesniveau. Wij danken alle
leesmoeders alvast voor de bereidheid om ook dit jaar weer onze
jongens en meisjes in het leesproces te begeleiden.

Kerstviering in de kerk en kerstintermezzo
Als afsluiting van het eerste trimester was er een kerstviering en
werd er een interactief kerstintermezzo georganiseerd.
Alle leerlingen in de bovenbouw namen deel aan de klasoverschrijdende activiteiten zoals een quiz, knutselen en tekenen.
Het werd een toffe, ontspannende kerstspeldag.

Kerstkaarten voor Ziekenzorg
Traditioneel bezochten de leerlingen van het 6de leerjaar Ziekenzorg
tijdens hun jaarlijks kerstfeest. De leerlingen knutselden vooraf in de
klas mooie kerstkaarten. Tijdens het feest werden deze kaarten met
een passende kerstwens uitgedeeld aan alle leden van Ziekenzorg.
Aandacht hebben voor alle leeftijden in onze samenleving is een belangrijk gegeven. Proficiat aan de leerlingen van het 6de voor dit
mooie optreden.
Nieuwjaarswensen op 7 januari
Op maandag 7 januari 2019, de eerste schooldag van het nieuwe
jaar, willen we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. We
verzamelen daarom die maandagmorgen om 8.45u. met alle
leerlingen op de speelplaats van de bovenbouw voor een feestelijk
moment. Op een originele manier beginnen we aan het nieuwe jaar
want onze school zit boordevol talent!
Ouders en grootouders… zijn ook welkom bij dit nieuwjaarsgebeuren.

Schoolnieuws
de
 Tijdens de maand januari brengen de leerlingen van het 6 leerjaar een bezoek aan TISM te Bree en nemen deel aan Plastic
Lab.
 Op woensdag 23 januari 2019 is er voor de leerkrachten
een pedagogische studiedag. De leerlingen hebben een vrije
dag.
de
 Op vrijdag 25 januari 2019 brengen de leerlingen van het 5
leerjaar een bezoek aan het Europlanetarium te Genk.
 Op donderdag 31 januari 2019 wordt de ouderavond ‘Waarheen na het 6de leerjaar’ georganiseerd. Deze avond vindt plaats
in zaal ‘den Ichter’ te Opglabbeek.
 Op woensdag 13 februari 2019 is er voor de leerkrachten en
leerlingen een facultatieve verlofdag. De leerlingen en leerkrachten hebben een vrije dag.
 Naar jaarlijkse traditie wordt er op woensdag 27 februari 2019
een carnavalstoet georganiseerd.
 Vrije dagen:
Van maandag 24 december 2018 tot en met
zondag 6 januari 2019: kerstvakantie.

Wij wensen leerlingen, leerkrachten en ouders

een zalige Kerst
en een voorspoedig 2019!
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