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KALENDER APRIL - MEI - JUNI 2015
maandag 20 april

instapmoment nieuwe kleuters

donderdag 23 april bezoek aan de nieuwe bibliotheek 3de & 4de leerjaar
oudercontact zeeklassen (enkel ouders van de leerlingen 4de en 5de lj.)
vrijdag 24 april

bezoek aan de wereldwinkel n.a.v. het W.O. thema: Eerlijke handel - 6 de lj

maandag 27 april

vertelfestival 3de & 4de leerjaar ' Meneer Zee ' om 13.30u

dinsdag 28 april

vertelfestival in Alden Biesen: Franse voorstelling voor het 5de en 6de lj

donderdag 30 april verkennen van de beroepenwereld in Waltwilder (enkel 6de lj)
vrijdag 1 mei

Vrijaf

dinsdag 5 mei

bezoek van het 6de lj aan het SLC te Bilzen

woensdag 6 mei

Kleuters juf Hilde leren werken met I-PAD
schaatsen kleuters juf Veerle & meester Raymond ( denk aan handschoenen!)
Kunstenaar Hans Lemmen komt naar het Lager onderwijs
Oudercontact 6de lj n.a.v. de studiekeuze

donderdag 7 mei

medisch onderzoek voor de 2de kleuterklas ( groep 1)
2 de leerjaar bezoekt de kinderboerderij

zaterdag 9 mei
zondag 10 mei

Vormsel in de kerk van Eigenbilzen ( groep 1)
moederdag t o À }vÌ u u [•J
Vormsel in de kerk van Eigenbilzen ( groep 2)

maandag 11 mei

sportinstuif in de Kimpel voor alle kleuters

woensdag 13 mei

Start van het kamp (3-4-5-6de lj) met eucharistieviering

donderdag 14 mei

Vrijaf - O.H. Hemelvaart - kamp (3-4-5-6de lj)

vrijdag 15 mei

Vrijaf - brugdag - kamp (3-4-5-6de lj)

zaterdag 16 mei

Einde van het kamp (3-4-5-6de lj)

zondag 17 mei

Eerste communie

maandag 18 mei

Vrijaf facultatieve verlofdag

dinsdag 19 mei

medisch onderzoek op school - kleuters juf Hilde ( geboortejaar 2011)
Percussie lager onderwijs

zondag 24 mei

Pinksteren

maandag 25 mei

Vrijaf - Pinkstermaandag

zondag 31 mei

14.30 u. SCHOOLFEEST!! Met aansluitend reuze-barbecue

woensdag 3 juni

uitwisseling: 3de kleuterklas - 1ste leerjaar

vrijdag 5 juni

uitstap met de shuttle (toeristisch treintje) alle kleuters

maandag 8 juni

schoolreis lager onderwijs naar Toverland

woensdag 10 juni

OPEN KLASDAG nieuwe kleuters schooljaar 2015-2016

zondag 14 juni

vaderdag t o À }vÌ ‰ ‰ [•J

maandag 15 juni

diplomauitreiking 3de kleuterklas ( 5 - j. kleuters) om 9.00u.

maandag 22 juni

sherborne (turnen met volwassene) kleuters meester Raymond & juf Veerle

dinsdag 23 juni

Bezoek Bonnefantenmuseum Maastricht leerlingen Lager onderwijs

woensdag 24 juni

Diploma-uitreiking 6de lj om 19 u.

donderdag 25 juni

medisch onderzoek voor de 2de kleuterklas ( groep 2)

vrijdag 26 juni

Dagfietstocht 5de en 6de lj

dinsdag 30 juni

laatste schooldag - schooljaar eindigt om 12.00u
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KLEUTERS JUF HILDE
Hallo allemaal,
Hier zijn we weer met wat nieuws van
onze klas.
We hebben dit schooljaar alweer heel
wat beleeft: grootouderdag, kinderzegening, kinderrijck, carnaval, ons diJLWDDO OLHGMHV ERHN VFKULMIGDQV « HQ
nog zoveel meer heeft ons tot nu toe
geboeid.
Op 6 maart moest ik naar een bijscholing in Hasselt en werd de klas
vervangen door Juf Souad.
Ook 3 maart gingen we naar het toneel, het was een mooie - en op leeftijd gerichte voorstelling waar we fijn

boven op het podium mochten plaatsnemen.
We hielden ook een brandoefening,
waarbij de kleuters erop werden gewezen hoe ze een gebouw rustig kunnen verlaten als het alarm afgaat.

Het is altijd leuk om eens een
thema uit te werken dat niet zo
alledaags is. Ook dit keer had
het thema 'dino's' veel succes.
De kleuters gingen er heel in op.
Deze keer kon de juf iets leren
van de kleuters want er waren
kleuters die de moeilijke namen
van de dino's konden opnoemen.

Op woensdag 10 juni hebben we onze
jaarlijkse openklasdag en ontvangen we
graag de nieuwe ouders samen met hun
bengels.
De voorbereidingen van het schoolfeest
komen er ook weer aan, want op zondag
31 mei is het weer zover: het hoogtepunt
van ons schooljaar!!!!!

Op maandag 20 april 2015 komt er
nog 1 nieuwe kleuter bij: Mattia
Vanacken.
We werken dan rond
het thema gevoelens.
De kleuters kunnen dan
samen met Jules ondervinden wat het is om
bang, blij, verdrietig en

Ma 22 juni Sherborne (4-5j.)
Sherborne : turnen met ouder of een ander familielid.
(grootouder, tante,...)
Oproep: voor de kleuters van Meester Raymond en juf
Veerle zou het plezant zijn dat iedereen een volwassene heeft om mee te doen

Nieuws van de afgelopen 2
maanden:

boos te zijn.
We gaan ook nog werken rond het thema
moederdag, vaderdag, boerderij, schoolIHHVW ««

Groetjes, Juf Hilde

Turnjuf Fientje
Maandag 8 juni : fietsparcours met verkeerslichten: afhankelijk van het weer mogen de kleuters
een fiets of driewieler meebrengen die getekend
is en waar ze goed op kunnen
fietsen

KLEUTERS JUF VEERLE
Bij het thema lichaam leerden
de kleuters dat iedereen anders is en dat iedereen wel ergens goed in is. Sommige
kleuters vinden zichzelf overal
goed in en andere kleuters weten niets te bedenken waar ze
goed in zijn. Ze zijn dan toch
wel fier als anderen hen zeggen waar ze goed in zijn.

Thema's die nog gaan komen:
- Lente met lentewandeling
- Afval
- Moederdag - een mama in de klas
- Verkeer
- Vaderdag
- Water en zand
- Rikki is jarig en vertrekt op vakantie: we brengen hem naar het station

KLEUTERS MEESTER RAYMOND
Onze kleuters hebben weer een fijne periode achter de rug.
We hebben een bezoekje gebracht aan de nieuwe bibliotheek. We hebben er leuke
boekjes kunnen uitzoeken die
we dan mee naar de klas mochten nemen. De meester las dan
elke dag een ander verhaaltje
voor.
We zijn gaan rollebolle in de
Kimpel.

We hebben een
bezoekje gebracht
aan tandarts Koopmans. Daar konden we de verschillende apparaten bekijken en
mochten we in de tandartsstoel zitten.
Met carnaval hebben we ons
leuk kunnen schminken en
verkleden met de stoet als
hoogtepunt.

Van 20-30 april komt stagiaire
Anneleen Castro - thema boerderij
Van 18-29 mei komt stagiaire
Anneleen Castro thema de Smurfen
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EERSTE LEERJAAR JUF ANN
Hallo,
Het afgelopen trimester maakte het
eerste en tweede leerjaar twee toffe
OHHUXLWVWDSSHQ«
De eerste was naar de tandarts en de
tweede was naar het kasteel van de
ridders in Alden Biesen.
Hiervoor moesten we wel een inspanQLQJ GRHQ JHOLMN GH ULGGHUV « HHQ
echte kruistocht !
Na een bezoekje aan het kasteel
mochten we nagenieten in het speeltuintje!
Binnenkort bezoeken we de prachtige
nieuwe bieb en gaan we naar de jonge
diertjes kijken op de kinderboerderij!
We houden u op de hoogte van onze
EHOHYHQLVVHQ 7RW «

Op 17 mei doen wij onze
eerste communie in de kerk
van Waltwilder !
Iedereen welkom !!!

BEZOEK ONS OP HET WEB:
WWW.HEILIGGRAF.BE

TWEEDE LEERJAAR JUF ELS & JUF KIRSTEN
De leerlingen van het 2e leerjaar zijn
onlangs naar Alden-Biesen geweest.
Na het zwemmen zijn ze er naartoe
gewandeld (samen met het 1e leerjaar). Daar hebben ze hun boterhammetjes opgegeten en zijn ze het kasteel gaan bezoeken. Dit in het thema
van ridders en kastelen. Ze vonden het
heel leuk! In de klas hebben ze nog
verder gewerkt aan dit thema. Met de

meegebrachte prinsessenjurken en
ridderuniformen, konden ze zich verkleden en inleven in hun rol.
Verder hebben Lilli en Sterre nog
beide een 2e plaats behaald met het
GDQVHQ ELM GH ³%URHYHVNHQGHU´
Groeten juf Kirsten

3DE & 4DE LEERJAAR MEESTER JOHAN & JUF ANJA
De leerlingen van het derde
leerjaar kijken héél erg uit naar
hun eerste kamp. Vol spanning
zien zij de dag van vertrek 13/5
naderbij komen. Het zal voor
hen een eerste van hopelijk vele
avontuurlijke en onvergetelijke
kampen worden.
Het thema en de kampplaats in
vooralsnog een verrassing!
Groeten, johan.

Naar aanleiding van het WO- thema 'De koe' trokken de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar met hun laarzen aan naar de
melkveehouderij van Ghislain Hubrechts. We kregen er een
enthousiaste uitleg en een uitgebreide rondleiding op de boerderij. Zo zagen we o.a. de melkerij, de koeltank waar de melk
in bewaard wordt, het voer, de kalfjes en nog veel meer. Op
het einde van ons bezoek mochten we nog proeven van een
heerlijk glaasje verse melk. Het werd een leerrijke uitstap waar
we mochten kennismaken met een toch wel bijzondere job.
Juf Anja

´%HZHJHQµ

LV HHQ IXQGDPHQWHOH ERXZVWHHQ YDQ GH
totale persoonlijkheidsontwikkeling.
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Wereld van de Kunst
De kunstenaar Hans Lemmen zal ons op woensdag
6 mei 2015 een rondleiding geven in de 'Wereld
van de Kunst'.
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie
en opgesplitst per graad.
Om 8u45 : het 1ste en 2de leerjaar.
Om 9u40 : het 3de en 4de leerjaar.
Om 10u40 : 5de en 6de leerjaar.

Projectwerking!
Elke vrijdag werkt de zorgcoördinator aan projecten rond allerhande thePD¶V RP ]R HHQ VWHXQWMH LQ GH UXJ WH NULMJHQ RP GH VFKRRO PHW DFWLYLWHLWHQ HQ
materialen te verrijken. Een aantal projecten zijn onlangs goedgekeurd en
GLW YRRU GH EHLGH YHVWLJLQJHQ 9RRU ¶W :DOQRRWMH LV GLW JHZRUGHQ KHW XLWZHU
NHQ YDQ µVFKULMIGDQVNRIIHUV¶ HQ µILMQH PRWRULHNNRIIHUV¶ 9RRU ¶W :LOOHUNH LV
KHW JHZRUGHQ ZHUNHQ URQG µ3HUFXVVLH YDQ GH ZHUHOG¶ HHQ LQWURGXFWLH LQ GH
wereld van slaginstrumenten. Het verdere schooljaar zal nog aan projecten
gewerkt worden, met als eerste een mobiliteitsproject. Dus duimen omhoog
dat we nog eens mogen winnen! Toi toi toi!

Verslagje
Tijdens de les Bewegingsopvoeding
kregen de leerlingen van het 5e en 6e
leerjaar enkele tips en tricks om levende piramides te bouwen. Na de wat
uitleg en oefenen, kregen zij de kans
om ook zelf enkele originele piramides
te bouwen. Zie de foto's op onze website voor het resultaat!
Vriendelijke groeten
Bart (de Turnmeester)

De zorgcoördinator
Dit schreven de lln van het 6de lj

:LVW MH GDW «
we in de PSSB in Munsterbilzen een led naamplaatje hebben geknutseld tijdens een techniekles
ZH WLMGHQV GH PX]LVFKH GDJ URQG KHW WKHPD µ&DUQDYDO¶ OHXNH DFWLYLWHLWHQ LQ
de verschillende klassen hebben gedaan
Elina Vanherle (6de lj) en Alessandro Argento (4de lj) verkozen werden tot
prinses en prins carnaval
we zelf onze carnavalkleding hebben ontworpen in de vorm van reclame
we tijdens de vasten in alle klassen werken rond Broederlijk Delen met als
WKHPD µ%ODQFD HQ 9LFWRU ZRQHQ KLHU JUDDJ PDDU KHW YHUJLI YDQ GH PLMQ
ZLOOHQ ]H QLHW¶ HQ GDW ZH KLHUELM WRQHHOWMHV PRJHQ RSYRHUHQ
we tijdens de lessen van W.O. in groepjes een reclamespot in elkaar mogen
steken en uitwerken
we hebben leren naaien tijdens de knutselles
we door Mia getrakteerd werden op tiramisu n.a.v. haar verjaardag
we nog heel wat leuke activiteiten zullen doen na de paasvakantie!!!
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OPENING KLEUTERSCHOOL
19 december 2014 werd de kleuterschool officieel geopend.
De ballonnen die het verst gevlogen zijn waren van:
x
x
x
x

Lion Pieterjan 6de lj. - Schwarzenberg/Erzgeb. 513 km
Vos Korneel 2de kleuterklas - Delitzsch 482 km
Shenaza Berisha 5 de lj. - Oberdorla 345 km
Zita Marting 4 de lj - Göttingen 317 km

Voor alle winnaars ligt een leuke prijs klaar in de kleuterklas
van meester Raymond !

CARNAVALSTOET
Het oudercomité heeft de jaarlijkse carnavalstoet nieuw
leven ingeblazen.
De mooie tocht door Waltwilder ging niet onopgemerkt
voorbij.
Daarna trakteerde het oudercomité op choco en hot-dog.
Disc-Jockey Dave trok alle registers open.
Kinderen en leerkrachten danken eenieder die meegewerkt heeft aan dit mooi initiatief.
Volgend jaar weer van datte !
Prinses Elina (6de lj) en Prins Alessandro (4de lj)

OPROEP :
ACTIE voor het goede doel Voor de vereniging
"Artsen Zonder Vakantie" (Pellenberg) verzamelen
we schoenen van maat 20 tot 35.
Deze worden verwerkt voor Afrikaanse kindjes met
klompvoetjes.
De Schoenen kunnen binnengebracht worden via
de Klasleerkracht of de Ukke-Puk
Alvast bedankt!
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OPROEP:
Wij zoeken nog als reservekleding voor onze kleuters:
Kleuterleggings / kleuterkousen /
kleuterbroeken / kleutertruien /
kleuterschoenen /
kleuter T-Shirts ...
Deze kinderkleding mag in een
zak afgegeven worden aan de
klasleerkracht of bij de Ukke-Puk
ALVAST BEDANKT !

