maart — april 2019

Alle weetjes over Vrije Bassischool De Hoge Geest
Geestige feestjes in maart
01/03

Zoë (K1a) , Niels (L1b)

04/03

Renee (L6a)

06/03

Dominion (K1b)

09/03

Diego (K1a) , Maud (L3a)

11/03

Juf Debbie

13/03

Juf Eefje

16/03

Lise (L2b) , Myrthe (K2a)

17/03

Roos (K1b) , Josephine (K1a)

18/03

Ella (K1b)

20/03

Marie (L4a)

22/03

Rune (L4b)

25/03

Elize (L4a)

27/03

Kyan (L4b) , Dina (L6b)

29/03

Tirzah (L5b)

31/03

Lars (K2/3a)

Geestige feestjes in april
“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria!
In de gloria, in de gloria! Hieperdepiep hoera!”
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:

02/04

Juf Marianne, Mattijs (L3a)

03/04

Ylan (L4b)

05/04

Marlou (K2/3a)

07/04

Jolien (L3b)

09/04

Troy (L4a)

10/04

Ella (K2a)

11/04

Xena (L2a) , Kato (K2a)

13/04

Iljo (K2a) , Zoé (K1a)

17/04

Lotte (L5b)

18/04

Kira (L5b)

19/04

Juf Leen

20/04

Margot (L2a) , Indy (L4a)

21/04

Fenna (K1a) , Kady (L3a)

23/04

Alexander (K2/3a)

24/04

Meester Michael, Liam (K2/3a)

26/04

Aiden (K1a) , Feelien (K1a)

29/04

Juf Sofie

30/04

Roberto (K1b) , Damian (L2a)

Woordje van de directeur

Beste ouders, beste kinderen,

Ondertussen is de meimaand gestart en die noemen we wel eens de feestmaand! Ik
wil alle eerste communicanten, plechtige communicanten en lentefeestvierders van
harte proficiat wensen met hun grote dag! Ook voor de kinderen van het 3de en 4de
leerjaar stijgt de spanning want van 20 tot 24 mei gaan zij op zeeklassen naar het
centrum ‘De Flipper’ in De Panne, een week die ze nooit meer zullen vergeten. Maar
er staan ons nog veel meer leuke momenten te wachten de komende 2 maanden;
schoolreizen, schoolfeest, afscheid viering van 3de kleuterklas en zesde leerjaar, een
3-daagse voor het 2de leerjaar en ook een 3-daagse voor het 6de leerjaar, en ga zo
maar door! Het loont de moeite om de kalender goed in de gaten te houden! Aan dit
tempo vliegt het schooljaar natuurlijk voorbij en voor we het weten zal vrijdag 28 juni
daar zijn, onze laatste (halve!) dag.
Laten we met z’n allen vooral genieten van deze laatste schoolmaanden maar ook
hard doorwerken zodat we met een gerust hart kunnen uitkijken naar het volgende
schooljaar!

Veel groeten!

Directeur Bart

Geestig klasnieuws
Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds
Ook dit schooljaar deden de kinderen van het 5e en het 6e leerjaar mee aan de Junior
Journalisten Wedstrijd. Het was geen gemakkelijk thema dit jaar : “Meesterschap”. Alle
kinderen zetten hun beste beentje voor om in dit thema een knap verhaal te verzinnen!
En de volgende leerlingen zijn hierbij in de prijzen gevallen en mochten op vrijdag 15
maart hun prijs in ontvangst gaan nemen in De Route: Lore en Sterre (5a), Kira en Arnout (5b), Cisse en Cor (6a).
Kira behaalde zelfs de 1e plaats!!!
Een dikke proficiat voor alle deelnemers!

Geestig klasnieuws
Auteursvoorstelling Tosca Menten
Op donderdag 14 maart mochten alle kinderen van het 3e ,4e en het 5e leerjaar naar de
Route. In het kader van de jeugdboekenmaand waren we uitgenodigd om kennis te maken
met Tosca Menten.
Maud, Yara en Laïs uit 3a vertellen er het volgende over:
Eerst kwamen Tosca en een man. Ze begonnen over het boek van Lorre de papegaai. Toen
kwam Lorre de papegaai en begonnen ze een liedje te zingen. De papegaai zei Tosca na.
Daarna begon ze over Dummie de Mummie te praten. En zongen ze er ook een liedje over.
Tosca vertelde daarna dat haar zoon vast zat in een bowlingbal met zijn hand. Dan ging het
ook nog over kaka en zongen ze een liedje over kaka! En ook nog een jodelliedje. Jammer
genoeg was het dan gedaan.
Ook Bas en Lore uit 5a doen graag hun zegje:
Deze morgen zijn we naar de auteurslezing van Tosca Menten geweest. Ze toonde op een
ludieke manier wat ze nu eigenlijk deed. Ze stelde een paar van haar boeken voor, zoals
“Dummie, de mummie” en nog andere. We vonden de manier waarop ze die boeken voorstelde heel leuk! Maar Tosca deed dat niet alleen. Ze was in het gezelschap van een papegaai (rrrrrrotzak!!) , een ezel en natuurlijk Dummie, de mummie. Tosca zong ook leuke liedjes met ons en samen met haar papegaai speelde ze ook toneeltjes. Dus kortom… wij vonden het de max!!

Geestig klasnieuws
Op bezoek in de brandweerkazerne … een tekst van Lars uit 4a:
Op vrijdag 22 maart gingen we naar de brandweerkazerne in Sint – Gillis – Waas. Als
eerste kwamen we binnen in de kazerne en iedereen vond de wagens super cool. Als
we boven waren werden we in twee groepen verdeeld. Wij gingen als eerste naar de
ziekenwagen. Daar kregen we allemaal uitleg waarvoor wat diende en we mochten
het ook eens zelf proberen. Nadat we al de uitleg hadden gekregen, gingen we naar
boven voor een pauze. Daar kregen we een drankje. We konden uit alles kiezen. Nadat het drankje op was, mochten we in de ladderwagen. Die ging wel 24 meter hoog!
Natuurlijk gingen wij niet zo hoog. Als je in de ladderwagen was geweest, mocht je
met de brandweerslang kegels omver spuiten.
Na afloop gingen we weer naar binnen om de quiz te doen. Het was echt super leerzaam!

27 maart : Fietsbosdag voor de 2e graad: Tabitha en Tanneke uit 4b doen hun verhaal:
Wij zijn met het 3e en 4e gaan fietsen in het bos. Eerst van aan de school tot aan het
bos. In het bos deden we vijf toeren en daarna mochten we spelen in het kabouterbos.
Kortom… het was een leuke dag!

Geestig klasnieuws
Het 3e leerjaar ging op bezoek bij de meubelfabriek van de familie van Lars uit 4a.
Kyara en Delphine vertellen er over:
Op dinsdag 2 april zijn we naar een meubelfabriek geweest. Daar hebben wij een
pennenbakje gemaakt en een autootje. We hebben daar getimmerd en gespoten
met verf.
Het was heel erg leuk!

€ 1472

Actie Broederlijk Delen:
Ook dit jaar wil onze school een steentje bijdragen aan een organisatie die echt een verschil probeert te maken in het leven van anderen.
We kozen voor Kalasi…. Deze organisatie zet zich in verschillende dorpen in Congo in.
Ze helpen de mensen er met scholen te bouwen en renoveren, ze voorzien in werkmateriaal zodat de mensen daar zelf aan de slag kunnen, helpen de schooluniformen voor de
kinderen te maken, zorgen voor schoolgerief en speelgoed, … Kortom een prachtig werk!
Op dinsdag 26 februari kwam de nonkel van juf Joke ons uitleg geven wie hij is, wat Kalasi is en wat ze doen.

Op donderdag 4 april is er een sobere maaltijd ( eerst verse bloemkoolsoep en daarna
rijst met mais en erwtjes) en zetten we ons beste beentje voor tijdens de sponsortocht.

Dank je wel aan iedereen die geld inzamelde!! We hebben het mooie bedrag van € 1472
kunnen overhandigen aan Kalasi!

PEP-dagen
Op 15 maart gingen de zesdeklassers naar de PEP-dagen.
Ik heb er al met een paar kinderen over gesproken en ze zeiden dat ze het graag nog
eens zouden willen beleven. Blijkbaar was het daar heel leuk.
Je kon er kiezen uit ongeveer 20 workshops de ene was in het OLVP en de andere
dan weer op de Bio Broeders (Broederschool).
Het is georganiseerd door de scholengemeenschap Sint-Nicolaas.
Ik heb hen ook een paar vragen gesteld over de pep-dagen de antwoorden komen
van Rick uit 6B en Cisse uit 6A.
Welke workshops heb jij gedaan?
Houttechnieken en chemie
Hoe vond je de PEP-dag?
Leuk
Zou je het graag nog eens willen doen?
Ja
Waarom?
Omdat ik een bouwer benen met
houttechnieken kon je je daar mee bezig houden.
Wat zijn de voordelen?
Je kan al een paar richtingen leren kennen en ontdekken wat het middelbaar inhoud.
Wat zijn de nadelen?
Het kan zijn dat je een workshop helemaal niet leuk vindt of dat je alleen bent. Je zal
snel nieuwe vrienden maken hoor :)
Geschreven door Sander uit 6A.

Toneel Zuidervis
Op woensdag 27/3 kwam het theater zuidervis naar onze school voor de kleutertjes. Nita
is een heksje, bang voor alles... tot ze een klein lief bolletje ontmoet met 8 poten. Een vrolijk toneel over bang, droevig en blij zijn met zang en dans. Zowel de kleinste kleutertjes
als onze grootsten hebben enorm genoten van deze voorstelling!

Paaseieren rapen
De laatste week voor de paasvakantie kregen we fijn bezoek bij de kleutertjes! De
paashaas kwam weer fopeitjes verstoppen in de speeltuin van school! Gelukkig had
hij ook lekkere chocolade eitjes mee voor iedereen. Onze mama’s en papa werden
ook verwend met lekkere hapjes in de zaal! Vrolijk Pasen iedereen!

Geestige talenten
Buitenlesdag
Kleuters
Op donderdag 25/4 was het buitenspeeldag en daar namen onze kleuters ook graag aan
deel!
Wat deden wij deze dag? Wij speelden natuurlijk veel buiten: bellen blazen, krijten, waterverven, fietsen, dansen, verhalen vertellen, estafette enzovoort.
Een bezoekje aan het bos en de speeltuin kon natuurlijk niet ontbreken!

Het eerste en het tweede leerjaar
De eerste graad deed heel wat lessen die normaal binnen zijn, deze keer buiten! Ze hebben buiten gelezen en gerekend. Er was ook een supertof bosspel over rekenen!

Het derde en het vierde leerjaar
De tweede graad startte de buitenlesdag met enkele opwarmertjes op de speelplaats.
Daarna deden ze allerlei activiteiten in het bos: een bosalfabet maken, groepsnaam leggen
met natuurlijk materiaal, kunstwerk maken met natuurlijk materiaal, dassenroof, blindemannetje. De groepen bestonden uit kinderen van alle klassen, dit was als voorbereiding op de
zeeklassen.

Het vijfde en het zesde leerjaar gingen naar het natuurhuis Panneweel
Op de buitenlesdag zijn we met de fiets naar het Pannenweel gereden. Dat deden we via
polderwegen. Het was flink doortrappen want we hadden wat tegenwind. Toen we er aankwamen werden we in groepjes verdeeld, elke groep had zijn eigen gids.
“De ene groep ging wandelen om insecten de vangen en naar plantjes te kijken. Het was
heel leerrijk. Ik moet zeggen dat ik er nu meer over weet. Sommige hebben potjes gekregen
waar je insecten in kan doen. In dat potje zit een vergrootglas dus zo kon je de diertjes beter zien. Op het laatste hebben we nog waterdiertjes gekeken onder een microscoop. Dat
was ook heel leuk dat we ze van dichter konden bekijken. Je ziet dan de dingen aan de
kleine diertjes die ja normaal met het blote oog niet ziet. Dus dat was ook heel leerrijk.” Yindi (6B)
“Onze gids heette Guy. We maakten een wandeling in het bos. Ondertussen luisterden we
naar zanggeluiden van vogels. Guy wist ons te vertellen welke zangvogels de geluiden
maakten. We zagen heel wat diertjes, o.a. een spin (met eitjes), wormen, kikkers, hommel,
enz. We ontdekten ook een waterplant die naar pepermunt rook. Door de regen was de natuur nog mooier! We hebben ook namen van bomen en bloemen moeten raden.” Shelsey
(6B)

Geestige nieuwkomers
Na de krokusvakantie zijn er twee nieuwe peutertjes ingestapt. Lily komt erbij in de Julekesklas en Laia wordt het nieuwe vriendinnetje in de eendjesklas. We hopen dat ze zich
snel thuis zullen voelen!

Geestige foto’s
Geniet mee van deze leuke foto’s van de Nationale Pyjamadag.

Geestige foto’s

Geestige foto’s

Geestige foto’s

Uit de geestige kindermond

Gedicht over vriendschap door Inés 5B
Je bent niet alleen kijk eens om je heen. Overal zie je mensen die geluk willen wensen. Je moet niet gaan zoeken in boeken, in koeken in hoeken of in
broeken. De juf leert ons van alles, respecteer dat alles. Meneer directeur
doet wat goed is. Laat dan ook zien wat moed is. We hebben een school met
respect en een act.
Wees lief voor elkaar of er komt een dief langs daar. We krijgen muziek en
dat is uniek. Laat zien wat je kan en je krijgt een vlam. Zeg niet dat die niet
lief is en dat die een dief is. Ben je stout , dan ben je in de fout. Heb je ruzie,
dat is nogal een illusie.
Ben je een dief , dat is niet lief. Ben je verlegen, wacht dan even. Zie je daar
een beer, aai hem dan een keer. Je moet niet beginnen met een ander leven
te verzinnen. Voel je je soms klein, dat is niet zo fijn.
Ik ben bijna klaar, wat jammer maar… Bedankt om te luisteren, vooral voor
diegenen die niet zitten te fluisteren…

Vooruitblik
01/05/2019

Dag van de Arbeid : geen school

02/05/2019

Spaanse tochten : 3de en 4de leerjaar

04/05/2019

Plechtige communie

06/05/2019

Zwemmen L1B, L2B, L3B
Aanbod feestcomité voor kleuter en eerste graad
Start zwerfvuilactie

13/05/2019

Zwemmen L1A, L2A, L3A
Bodymapdag in de Hulststraat

14/05/2019

Bodymapdag in de Kieldrechtstraat

15/05/2019

Welkomdag nieuwe kleuters

20/05/2019

Zeeklassen
Zwemmen L1B, L2B, L3B

21/05/2019

Zeeklassen

22/05/2019

Zeeklassen

22/05/2019

Oudercontact kleuterschool

23/05/2019

Zeeklassen
Oudercontact kleuterschool

24/05/2019

Zeeklassen
Fietsexamen 6de leerjaar

27/05/2019

Zwemmen L1A, L2A, L3A

28/05/2019

Havenbezoek 5de en 6de leerjaar

30/05/2019

O. L. H. – Hemelvaart: geen school

31/05/2019

Brugdag: geen school

Planning juni

03/06/2019

Zwemmen L1B, L2B, L3B
Instap nieuwe kleuters

06/06/2019

Schoolreis kleuterschool

07/06/2019

Lokale verlofdag

10/06/2019

Pinkstermaandag : geen school

14/06/2019

Schoolreis lagere school

15/06/2019

Schoolfeest

17/06/2019

Driedaagse 6de leerjaar
Zwemmen 3de kleuterklas

18/06/2019

Driedaagse 6de leerjaar
Welkomdag nieuwe kleuters

19/06/2019

Driedaagse 6de leerjaar
Driedaagse 2de leerjaar

20/06/2019

Driedaagse 2de leerjaar

21/06/2019

Driedaagse 2de leerjaar
1ste leerjaar overnacht op school
M.E.G.A-fuif zesde leerjaar

25/06/2019

Afscheid 3de kleuterklas
Afscheid 6de leerjaar

26/06/2019

Apotheose Start 2 Run

27/06/2019

Rapport 5

28/06/2019

Halve dag

