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De ouderraad en het schoolteam bundelen opnieuw de krachten voor een koekjesverkoop. Met
de opbrengst van dit initiatief willen we graag investeren ten goede van onze kinderen. De prijs
voor een doos koekjes bedraagt slechts 6 euro. Vanwege de huidige Corona maatregelen is het niet
toegelaten om te verkopen bij de buurtbewoners.

Wanneer

Maandag 23 november 2020 : start koekjesverkoop
Maandag 07 december 2020 : afsluiten koekjesverkoop

Levering

In de week van 14 december 2020

Prijs

€ 6 voor een volledige doos

Mededelingen
Sint op bezoek - Op donderdag 03 december mogen we de Sint verwelkomen. Hij zal zijn intrede maken terwijl de kinderen op veilige afstand toekijken op ons schooldomein. Voor elke klas zal hij een leuk
geschenkje meebrengen. Vanwege de huidige Corona-maatregelen zijn de ouders helaas niet toegelaten.
Schoolteam De Boomgaard in het nieuw - De Sint kwam dit jaar met een speciaal cadeau voor
onze lieve juffen, meesters en personeel, nl. een warme trui voor de koude winterdagen!
Boomgaardshop - De kinderen kregen een tijdje geleden een T-shirt, brood/koekjesdoos en fluojas
aangeboden door de school. Het eerste exemplaar krijgt uw kind steeds gratis. Via de Boomgaardshop
kunt u, indien nodig, vernieuwen of een extra exemplaar aankopen. Momenteel zijn de maten van de
producten die we aanbieden vooral geschikt voor de kinderen van de lagere school. Dit initiatief zal permanent mogelijk zijn en uitgebreid worden voor de kinderen van het kleuter.

Oudercontact kleuter - Op donderdag 17 december ‘20 is er oudercontact voor de kleutertjes.
Voor de lagere school is er GEEN oudercontact. Omwille van de Corona-maatregelen zullen we het
oudercontact voor de kleuterschool terug telefonisch organiseren. Logistiek is het praktisch onmogelijk
om dit Coronaproof te organiseren.
Hinder Boomgaardstraat - Door wegenwerken is er hinder ter hoogte van de Boomgaardstraat.
Weliswaar blijft de school steeds toegankelijk. Parkeren kan vlot aan de Parking van de Vlaskouter.
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Klas meester Jos
Sinterklaas komt eraan! En dat hebben we geweten in de klas! De vriendjes hebben
al veel suggesties gegeven over cadeaus die ze willen. De Sint geeft natuurlijk meer
dan alleen maar cadeautjes zoals mandarijnen, chocolade, snoepjes, … Maar wij hebben snoepjes van dichterbij waargenomen. Er zijn veel verschillende snoepjes. Er zijn
ronde, vierkante, grote, kleine, zachte en harde snoepjes. Veel te veel om op te eten
(al waren de vriendjes daar niet mee akkoord.) Natuurlijk hebben we geleerd dat te
veel snoepjes eten ongezond is, maar fruit en groentjes zijn daarentegen lekker en
gezond. (Ze geloofden de meester wel, maar mochten ze zelf kiezen …) De snoepjes hebben we niet gebruikt om op te eten, maar we hebben er mee leren tellen.
We hebben evenveel/ niet evenveel en minder aangeleerd met deze snoepjes. Minder begrepen ze supersnel, zeker als ze snoepjes mochten proeven. De vriendjes
maakten zelf hun eigen gekke snoepjes met zoutdeeg. Ze waren wel ontgoocheld dat
ze deze niet kunnen opeten. Scheerschuim en plasticine hebben ze gebruikt om de
Sint een baard te geven. We hebben ook een liedje aangeleerd voor Sinterklaas...

Klas van juf Eveline
We begonnen ons thema met een waarneming van de kleren van Sinterklaas en zwarte piet.
Daarna werden de kleren (zonder muts van zwarte piet en mijter) in de poppenhoek gelegd
en mochten we ons daarmee verkleden. Verder vulden we zakken van zwarte piet met
speelgoed. Op de zakken stonden een aantal blokjes om aan te tonen hoeveel stukken
speelgoed er in die zak mochten. Het spelletje konden we tijdens hoekenwerk ook verder
spelen. We bekeken een grote prent waarop Sinterklaas en de zwarte pieten op de daken
liepen. We vertelden wat er allemaal gebeurde. In de kring bekeken we allerlei snoepgoed
want dat is toch ook iets wat Sint ons brengt. We bekeken de vorm, de papiertjes, de kleuren enz… Daarna mochten we met zoutdeeg onze eigen snoep boetseren in de werkhoek.
Eerst mochten we vrij experimenteren met deegrollen, stokjes, mesjes en kurken, om dan
te komen tot het vormen van onze snoep. In de zaal werkten we over hoge en lage klanken.
De witte smiley was de hoge klank, de zwarte smiley de lage klank. Als we een klank hoorden, moesten we bij de juiste smiley gaan staan. We kijken uit naar de komst van de Sint!!!

Klas van juf Lien
Deze week maakten we kennis met de kameel, de beer en de vlinder… Die wilden evenveel, meer of minder speelgoed krijgen dan de juf. En tijdens hoekenwerk experimenteerden we met verschillende soorten materiaal om met cijfertjes bezig te zijn. We maakten
getallen na met blokjes, we vulden de getallenrups aan, we maakten cijfers met magneten,
we versierden de baard van de sint door hetzelfde getalbeeld te vinden als we rolden met
de dobbelsteen en we mochten eendjes vissen, evenveel als het kaartje vroeg. Deze week
luisterden we ook al een avontuur van de spiekpietjes; dit zijn hele kleine pietjes die zich
in onze huizen en onze klassen verstoppen om te zien of we wel flink zijn en ze kunnen
bellen naar sinterklaas. We hebben nog nooit een echt spiekpietje gezien, maar om te
oefenen verstopte onze juf enkele valse spiekpietjes in onze klas. Tijdens hoekenwerk
vonden we die overal tussen het speelgoed. Volgende week werken we nog verder rond
sinterklaas… Prettig weekend en geniet van de vele sfeerbeelden op onze klaspagina.
WWW.BASISSCHOOLKUURNE.BE

Klas van juf Nancy
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De boeken over Vos en Haas zijn elk jaar een groot
succes bij het leren lezen. De kinderen kunnen zich
volledig vereenzelvigen met de dieren in het boek. Bovendien is het boek zo opgebouwd, qua lay-out dat de
kinderen zelf een woord herkennen of de som zien
staan midden op de pagina. De illustraties zijn ook fabelachtig mooi.
Ieder jaar breng ik dan ook als verrassing mijn opgezette vos mee. Dat extraatje is nog een stimulans om zelf
in de bieb op zoek te gaan naar de boeken van deze
fantastische schrijfster, Sylvia Vanden Heede.

Klas van juf Davinia
Na twee weken herfstvakantie zijn we er opnieuw volop ingevlogen in het tweede
leerjaar. In onze klas proberen we heel veel te lezen. Dit is toch wel nodig, zeker
na de coronaperiode van vorig schooljaar… Vaak lezen we met de volledige klas,
per twee, met iemand van het vijfde of zesde leerjaar, alleen,… maar ook proberen
we dit vaak op een speelse manier te doen. Hiervoor maken we gebruik van allerlei
spelletjes, de I-Pads, de computer,…Deze week werkten we eveneens verder rond
ons project ‘boeken’. Aansluitend hierbij maakten we kennis met de schrijver
‘Roald Dahl’ en zijn boek ‘de griezels’. Onze knutselopdracht bestond er dan ook
uit om gekke griezels met baarden te maken. Eerst bekeken we aan de hand van
een PowerPoint allerlei soorten baarden. Nadien gingen we zelf aan het werk.
Eerst gingen we in een tijdschrift op zoek naar ogen, een neus en een mond. Toen
tekenden we zelf de vorm van een gezicht en werkten we dit verder af met allerlei
materialen zoals houtskool, balpen, stift, kleurpotloden, waskrijtjes,… Er was één
voorwaarde. De griezel moest een baard hebben!

Klas van juf Nele / juf Hanne
Op donderdag lieten we ons helemaal onderdompelen in de boekenwereld. We herhaalden nog eens de weg van idee tot boek en hadden een speeddate met maar liefst 21 jeugdboeken. In een paar minuutjes tijd maakten we kennis met elk boek. De omslag gaf ons veel
informatie: de auteur, de illustrator, de uitgeverij en een korte inhoud staan er op vermeld. Zo konden we al gauw een eerste waardering geven aan de boeken en het waren nogal wat dikke duimen.
We waren wel verwonderd dat de top-3 van de boeken die we
graag willen lezen, toch wel van iedereen verschillend is! Via de filmtrailer, een voorleesfragment en een lied maakten we ook kennis
met Dummie de Mummie. We sloten de dag af met een uitdaging
van de juf: we stelden samen een leesbingo op. Lezen op een origineel plekje kan stimulerend werken, maar het is ook een leuke opdracht om foto’s te nemen! Wie heeft al eerste een bingo?
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Klas van juf Katleen
Ojee, alweer een week gepasseerd.
Woensdag maakten we onze toets
van WO: de herfst. We leerden
staaf- en lijndiagrammen tekenen en
verdiepten ons in de wereld van de
boeken. We mochten ook onze
naam stempelen. We zongen het
alfabet mooi mee. We weten dat er
eerst een oorzaak is en dan een gevolg. En we mochten de week afsluiten met turnen en hoekenwerk.

Klas van juf Sofie
Projectweek in de lagere school! De hele week gaan we aan de slag
met boeken. Stripverhalen worden in de klas altijd gretig gelezen. Tijd
om zo’n strip van dichterbij te bekijken. We leerden dat een strip
vaak vol staat met onomatopeeën. Een moeilijk woord voor alle pfffs,
kraks, boinks, boems en bangs die je tegenkomt. Door het woord te
horen weet je meteen hoe het klinkt. Iedereen koos een leuk onomatopee en ging aan de slag met papier, karton, schaar en lijm. Daarna
kwam het serieuze werk: een speeddate in de klas. Iedereen kreeg
een halfuurtje leestijd en koos een leuke strip. Dan gingen we ‘daten’.
In 1 minuut probeerden de kinderen vliegensvlug met duidelijke argumenten een klasgenoot te overtuigen om hun strip te lezen. Met een
supersnel doorschuifsysteem kregen we veel informatie te horen
over de 19 gelezen strips. De opdracht viel alvast erg in de smaak.

Klas van meester Thomas
Smakelijk lezen!
Twee ogen om te eten van dat lekkers op het blad.
Hele repen letters naar binnen in één hap!
Smakelijk lezen!
Twee ogen als twee monden, veel letters in één keer!
Van letters krijg je honger, van lezen nog veel meer.
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