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April & mei 2019
Sponsorlezen
Onze sponsorleesactie bracht een heel mooi
bedrag op, nl. € 9460. Dit kunnen we heel goed
gebruiken bij het aanleggen van onze “groene”
speelplaats. We hopen dat deze werken van
start kunnen gaan in de grote vakantie van
2020. Dankjewel!

•
•
•
•
•

Afvalbeleid
Aan het begin van
een nieuw trimester
frissen we de
afspraken nog even
op:
koekjes zonder papiertjes in een
koekjesdoos
brood in een brooddoos zonder
aluminiumpapier
water in herbruikbare flesjes die steeds
mee terug naar huis gaan
op alle doosjes en flesjes staat duidelijk
naam en klas geschreven
groenafval in de groencontainer

van april/mei

Ik werk verzorgd in mijn werkschriften
Ik zorg voor orde in mijn bank.

Woensdag 24 april is het buitenspeeldag!
Die dag krijgen we als enig huiswerk BUITEN
SPELEN en SPORTEN.
Alle kinderen zijn dan welkom in Park Den Dijk,
tussen 13 en 17 uur. Er valt heel wat te
beleven: springkastelen, vlotten bouwen, reuze
tafelvoetbalspel, grimeren, knutselen,
kinderyoga, frisbees werpen enz. Dit
evenement is gratis!
Weer of geen weer, kom jij ook?

4de leerjaar
In twee groepen trekken onze vierdeklassers
naar Tongeren, waar ze o.a. een bezoek
brengen aan het Gallo-Romeinsmuseum en een
nachtje slapen in de jeugdherberg.
De volgende dag gaat het richting Maaseik.
Daar nemen ze deel aan een workshop in het
Museactron en maken ze een boottocht op de
Maas richting Thorn.
Verder brengen ze ook een bezoekje aan onze
provinciehoofdstad Hasselt, duiken ze de
ondergrond in tijdens een bezoek aan het
mijnmuseum in Beringen en steken ze hun
handen uit de mouwen in de Techniek- en
Wetenschapsacademie.

April & mei
Maandag 22 april:
Paasmaandag
Woensdag 24 april:
Het vijfde leerjaar krijgt dankzij
Rotary Zonhoven een verkeersles
rond de dode hoek.
Buitenspeeldag
Donderdag 25 april:
Wetenschapspark 6C
De grote verkeerstoets 5de lj.
Vrijdag 26 april:
Naaien is cool: 4A+ 4B
Maandag 29 april:
Wetenschapspark 5C
Dinsdag 30 april:
Wetenschapspark 5D
Laatste werkdag voor juf Lut

Woensdag 8 mei:
Uitwisselingsdag: kleuters van de Kleurdoos
krijgen enkele kennismakingslesjes in het
eerste leerjaar en de kinderen van het eerste
leerjaar brengen een bezoek aan de
kleuterschool De Kleurdoos.
Donderdag 9 mei:
Wetenschapspark 5B
Vrijdag 10 mei:
Lokale verlofdag
VRIJAF
Zondag 12 mei:
Moederdag
Ma 13 mei t.e.m. di 14 mei:
Limburgklas 4A en 4C
Voorstelling 1ste en 2de lj.
Daguitstap Brussel: 5de lj.
Donderdag 16 mei:
Daguitstap Hasselt: 4de lj.
Vrijdag 17 mei:
Daguitstap Beringen: 4de lj.
Netbaltornooi 6de lj.

Woensdag 1 mei:
Feest van de arbeid: VRIJAF
Donderdag 2 mei:
Wetenschapspark 5A
Start invullen ouderbevraging
Vrijdag 3 mei:
Wetenschapspark 6A
Zaterdag 4 mei:
Kinderfuif
3de tot en met 6de lj.
Dit is een activiteit
georganiseerd door het oudercomité.
Maandag 6 mei:
Wetenschapspark 6B
Schoolraad
Dinsdag 7 mei:
Wetenschapspark 6D

Ma 20 mei t.e.m. di 21 mei:
Limburgklas 4B en 4D
Maandag 20 mei:
Vergadering oudercomité
Dinsdag 21 mei:
Kronkeldidoe: 1ste en 2de lj.
Donderdag 23 mei:
Trefbal 3de lj.
Vrijdag 24 mei:
Trefbal 4de lj.
Woensdag 29 mei:
Pedagogische studiedag: VRIJAF
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei:
VRIJAF

ZILL
Het nieuwe leerplan is opgedeeld in
2 ontwikkelvelden met 10 ontwikkelthema’s.
We lichten er weer eentje toe:

Vrijdag 21 juni 2019

•

PROCLAMATIE voor het 6de leerjaar:
dinsdag 25 juni 19.30u in de Evenementenhal
•

Op 30 april zal juf Lutgarde Wahlen (juf Lut)
haar laatste dagje werken in onze school.
Zij gaat dan genieten van haar welverdiend
pensioen. Jarenlang zette ze zich in voor onze
school, ook als klasleerkracht van het 1ste en 2de
leerjaar, ze eindigde als taakjuf waar ze met
haar brede kennis en ervaring kinderen kon
bijwerken…We gaan haar erg missen!
Kinderen die bij haar in de klas hebben gezeten
of haar kennen mogen op haar laatste werkdag
een mooie afscheidstekening meebrengen.

In de loop van de komende weken ontvang je via
smartschool een ouderbevraging.
Wij willen graag weten wat ouders vinden van
onze school en van ons onderwijs. Door
feedback kunnen we immers onze werking en
ons onderwijs verbeteren. Daarom organiseren
wij binnen de scholengemeenschap Zonhoven
een ouderbevraging. Deze kan online
ingevuld worden vanaf donderdag 2 mei.
Meer info volgt.
Alvast bedankt om deze enquête
in te vullen.

Persoonsgerichte doelen
o Socio-emotionele ontwikkeling
o Ontwikkeling van innerlijk kompas
o Ontwikkeling van initiatief en
verantwoordelijkheid
o Motorisch en zintuiglijke
ontwikkeling
Ontwikkelingsgerichte doelen
o Ontwikkeling van
oriëntatie op de wereld
o Mediakundige ontwikkeling
o Muzische ontwikkeling
o Taalontwikkeling
o Ontwikkeling van wiskundig denken
o Rooms-katholieke godsdienst

Mediakundige ontwikkeling
Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en
kritische manier om met media en
mediacontent.
Mediawijsheid
Ik sta open voor en ga wijs om met
media.
Mediageletterdheid
Ik ben me bewust van de eigenheid van
verschillende media en hun toepassingen.
Ik zet media creatief en doelgericht in.
Mediavaardigheid
Ik gebruik mediamiddelen efficiënt.
Om goed aan deze doelen te kunnen werken
hebben we in school volgende aankopen
gedaan:
- 25 chromebooks als mobiele computerklas
voor 3de t.e.m. 6de lj.
- 4 chromebooks per lj. om in te zetten
tijdens de les voor 3de t.e.m. 6e lj.
- 8 ipads per lj. voor het 1ste en 2de leerjaar
om in te zetten tijdens de les
Om het werken aan computationeel denken
(denken in stappen zoals een computer) hebben
we met de opbrengst van ons drankstandje bij
de carnavalstoet 3 beebots kunnen kopen.

