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MOVE TEGEN PESTEN

Op vrijdag 25 februari deden we met z’n allen de “Move tegen Pesten”.
Onze burgemeester kwam samen met schepen An Knoops en enkele
medewerkers van de jeugddienst armbandjes uitdelen aan al onze leerlingen.
Het was zalig om terug samen met de hele school te dansen en te zingen.
De 4 stippen (STIP IT) en het bijbehorende ‘MANIPEST’ lopen als een
rode draad doorheen ons schooljaar. Gedurende het hele jaar vinden er
in de klas en op de speelplaats acties en activiteiten plaats rond respect
en ‘lief zijn voor elkaar’.
Samen met alle leerlingen
gaan we voor een fijne school
waar iedereen zichzelf
mag zijn en erbij mag horen!

Carnaval
Jammer genoeg werd er ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen
geen carnavalsstoet georganiseerd.
Maar om de leerlingen toch een leuk feestgevoel te geven, mochten zij
op woensdag 23 februari verkleed naar school komen. Op de speelplaats
barstte een groot carnavalsfeest los en in de klassen werd er gezongen,
geknutseld, gequizd en modeshow gelopen. Kortom: het was een super
leuke voormiddag. Als kers op de taart kwamen de prinsen en prinsessen
op bezoek met onze eigen Yara uit 6A als prinses carnaval.
Tijdens deze carnavalsweek werd er elke dag gedreven gezocht naar de
Masked Singer van de dag. Op vrijdag 25 februari vielen - tot groot jolijt
van onze leerlingen - de maskers af. De betrokkenheid van onze
leerlingen was die namiddag nog nooit zo groot. 

Traject 6de leerjaren “Op stap naar het secundair”
Zoals elk jaar doorlopen onze leerlingen van het 6de een heel traject als
voorbereiding op de overgang naar het secundair onderwijs.
Zo leggen ze o.a. online een belangstellingstest af, voeren ze zoekopdrachten
uit rond de verschillende middelbare scholen en hun studierichtingen en leggen
ze een test rond studiehouding af.

Pyjamadag Bednet
Pyjamadag is een jaarlijkse campagne van Bednet. Die dag roepen ze iedereen
op om in pyjama naar school of werk te komen om alle zieke kinderen en
jongeren een hart onder de riem te steken én om Bednet nog meer bekend te
maken. Ook wij deden graag mee op vrijdag 11 maart.

Jeugdboekenmaand
Dit jaar was het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'.
We hebben het over dappere helden en bange helden, superhelden en
huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden.

Tijdens deze jeugdboekenmaand volgden er voor elke graad
leuke activiteiten zoals auteurslezingen en bibspelen.
Wij willen alle bibliotheekmedewerkers van harte danken voor
de organisatie en de invulling van deze jeugdboekenmaand!

Knutselwerken in papier-maché
De leerlingen van het 6de leerjaar maakten heuse maskers uit papier-maché.
Het 5de knutselde paashazen en het 4de maakte mooie paaskippen.
Het waren telkens heel leuke (en vettige) knutselactiviteiten.

MEGA-project (Mijn Eigen Goed Antwoord) 6de leerjaren
Tijdens de MEGA-sessies verwerven de leerlingen inzichten, attitudes en
vaardigheden die hen in staat stellen hun ‘eigen goed antwoord’ te formuleren
op de risicovolle uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden.
Deze sessies worden in goede banen geleid door onze MEGA-agent Jurgen.
Zo komen o.a. veilig online op het internet, alcohol- en drugsgebruik,…
aan bod.

Beheerwerken Natuurpunt 6de leerjaren
Elk jaar nemen onze oudste leerlingen deel aan een project van Natuurpunt.
Ze krijgen eerst deskundige uitleg over het natuurbeleid in onze provincie en
steken dan zelf de handen uit de mouwen tijdens beheerwerken in onze
Opglabbeekse bossen.

American games 5de leerjaren
De leerlingen van het vijfde maakten op donderdag 24 maart in onze
gemeentelijke sporthal kennis met leuke ‘American games’.

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, de eetzaal en de turnzaal.
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 20 juni.
Op dinsdag 24 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.

Dank-jullie-wel!
Hartelijk dank voor jullie deelname aan de pizzaverkoop.
Het was opnieuw een heel groot succes!
De opbrengst zal gebruikt worden voor de vernieuwing
en de vergroening van de speelplaatsen.

Vernieuwing speelplaatsen
De werkgroep ‘speelplaats’ is volop bezig met het uitschrijven van de visie
rond een heel nieuw speelplaatsbeleid.
Het leerlingenparlement verzamelde de ideeën van onze leerlingen en werkte
aan een heus ‘moodboard’.
Afgelopen week vond er een testfase plaats waarbij de leerlingen van
de onder- en bovenbouw door en bij elkaar mochten spelen.
Dit werd alvast een groot succes…

Speelplaatsafspraken
Er blijkt af en toe nog een beetje verwarring te bestaan rond de maatregel
over het betreden van onze speelplaats voor en na de school.
.
Graag verduidelijken we deze afspraak.
Voor en na school blijft onze speelplaats enkel toegankelijk voor onze
leerlingen. Ouders, opa’s en oma’s vragen we om buiten de poort op hun
kinderen te wachten.
Dit zorgt voor veel meer rust en veiligheid op onze speelplaats.
Leerlingen kunnen zich veilig verplaatsen van de ene poort naar de andere of
naar de kleuterschool. De leerkrachten behouden een beter overzicht.
Wanneer jullie graag een leerkracht of de directie willen spreken, zijn jullie
natuurlijk wel altijd welkom in onze klasjes of op de speelplaats.
’s Morgens is er pas toezicht vanaf 8u25. Mogen we nogmaals vragen om
de kinderen niet vroeger af te zetten.

Schoolnieuws
 Vrije dagen:
- Maandag 16 mei
- Donderdag 26 & vrijdag 27 mei
- Maandag 6 juni


Facultatieve verlofdag
O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag

Dit schoolkrantje, foto’s van onze activiteiten en meer informatie vind je
ook terug op de website van de school.
Onze webpagina: www.lagere-school-opglabbeek.be

Beste ouders
Om het trimester af te sluiten werden er in elke klas leuke paastaferelen
geschilderd, paaseitjes gekleurd en paasdieren geknutseld.
De schoolvorderingen werden besproken tijdens oudercontacten
en weergegeven in een rapport.
We willen jullie nogmaals danken voor de betrokkenheid en de fijne
samenwerking en wensen jullie een deugddoende paasvakantie en een
zalige Pasen!
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