Beste ouders,
Beste kinderen,
Alweer een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief ligt voor jullie klaar. Dit betekent dus
ook dat de paasvakantie alweer voorbij is en we reeds midden april zijn. Het
schooljaar nadert dus echt wel met rasse schreden zijn eindpunt…
Maar eerst dient er nog hard gewerkt te worden! Momenteel zijn de leerkrachten
druk bezig met de uitwerking van de sportieve en gezonde projectweek die
doorgaat in de week van 2 tot 5 mei. Deze zal een apotheose krijgen op vrijdag 5
mei met de officiële opening van het nieuwe gebouw. Ook u bent hier vanaf 15u van
harte welkom. Een uitnodiging hebt u intussen reeds ontvangen of komt eerstdaags.
Daarnaast zijn we ook al aan de voorbereidingen voor het schoolfeest van 20 mei
bezig. Wat het zal worden, blijft nog even een verrassing, maar ik kan wel al
verklappen dat we het dit jaar eens allemaal ruimer bekijken en een goed doel erbij
betrekken.
2 data dus waarop u als ouder (en familie) niet kan en mag ontbreken!
Graag tot dan!
Ann Lessens
Waarnemend directeur
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Na de krokusvakantie kwamen er opnieuw 7 sloebertjes bij. Wij verwelkomden
Oskar, Jeanne, Wout, Marcello, Léonie, Zina en Melissa-Nur.

Samen deden we al leuke dingen in de klas: berenpap en eiersalade maken,
knutselen rond het thema Pasen, we kregen bezoek van een echte kip, Tik Tak kijken
en zoveel meer…
We kijken al uit naar de vriendjes die na de paasvakantie erbij komen.

De kleuters van K1 kregen bezoek van een echte kip. Daar
zorgde opa Raf van Hilke uit K1a voor. De kinderen vonden
het heel fijn … maar wat was er nu eerst? De kip? Of het ei?
Daar braken we ons hoofd niet over, maar wel een 100 tal
lekkere eitjes!!!!!!
Tijdens deze kippenweek
maakten
we
omelet,
eierkoek, spiegelei .
We weten nu ook dat er niet
in elk ei een kuikentje zit. ☺
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In maart stond de paasvakantie voor de deur! Wie Pasen zegt, zegt vooral veel
gezelligheid, chocolade en paasmandjes. In de 2de kleuterklas werd er hard gewerkt.
De kleuters wilden een heel mooi paasmandje maken voor de paashaas want ja hoor,
ook bij ons kwam hij dit jaar langs! We moesten wel nog heel even wachten...
Spannend.
In tussentijd hebben we ontdekt wat er met de
schaal van een ei gebeurt als we die in azijn leggen.
We hebben ook
leuke
spelletjes
gespeeld in de zon
zoals 'vosje wordt
maar wakker'. De
kleuters vonden het
reuzeleuk
om
stiekem naar de vos
toe te sluipen. Ze
moesten wel goed opletten want als de vos wakker
werd, dan had hij reuzehonger!
Wij wachtten ongeduldig op de paashaas.

Na de krokusvakantie werkten we met de derde kleuterklas
rond het thema “Letters”. We speelden veel letterspelletjes,
boetseerden
enkele
letters met plasticine,
maakten letters met
blokken
en
parels,
bakten letters om op te
eten, roerden in de lettersoep en nog veel meer.
Op het einde nodigden we de kleuters van de
tweede kleuterklas uit om eens een kijkje te
nemen in ons “Lettermuseum”.
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Het was een hele korte periode, maar wel een leuke. We leefden helemaal toe naar
Pasen en probeerden onze klas mooi te versieren zodat de paashaas iets zou
achterlaten in onze mandjes. Daarnaast maakten we ook nog een paaskuiken. We
vonden het tevens heel leuk om een bezoek te brengen aan het STAM. Daar leerden
we heel wat bij over draken. Na de tentoonstelling konden we onze fantasie volledig
uitleven en zelf een draak ontwerpen. Hieronder een aantal voorbeeldjes van de
gemaakte werkjes.

In de maand maart is de lente gestart. In de klas
hebben we hierrond heel wat gedaan: we
maakten een paasmandje, we versierden een kip
met verschillende patronen en ook in het weroboekje wordt gewerkt rond dit seizoen. De
kinderen brachten zaadjes van tuinkers,
zonnebloem en witte bonen mee naar school.
Deze zaadjes hebben we samen geplant in de
bloembakken naast de fietsenstalling. Ook voor
rekenen en spelling blijven we niet bij de pakken
zitten. We oefenden iedere dag de maaltafels en
we herhaalden de spellingsregels die we dit jaar
reeds geleerd hebben. Twee weekjes vakantie
hebben ze allen verdiend!
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Hocus, pocus, hou je klaar! Een berichtje van het derde leerjaar!
Wij leerden enkele magische personages kennen in ons nieuwe taalthema ‘magische
verhalen’: heksen die prinsessen betoveren, tovenaars, draken en spoken, ... wij zijn
op de hoogte! We konden onze fantasie de vrije loop laten, want we kregen de kans
om ons eigen poppenkastverhaal te verzinnen met eigen magische personages.
Hocus, pocus, FOCUS!
Want dat is echt wel nodig als je een cijferkampioen wil worden. We leerden voor
het eerst delen door te cijferen. Zo’n staartdeling lijkt eerst heel ingewikkeld, maar
we beginnen stilletjes aan echte experten te worden.
Hocus, pocus, spoken! We zijn goed in koken!
We maakten heerlijke wentelteefjes en croquemonsieurs en mochten erna lekker smullen. We
leerden hoe we veilig omgaan met keukengerei en
welk materiaal we allemaal nodig hebben om een
heerlijke maaltijd te bereiden.
Hocus, pocus, let op meneer! Wij leren opletten
in het verkeer!
Na een interessante verkeerswandeling verdiepten
we ons in het verkeer. Wat mag, wat moet en wat is
gevaarlijk? We leerden de verkeersborden, de dode
hoek en de voorrangsregels kennen. We leerden wat
‘veilig gedrag’ in het verkeer is. Werk jij ook mee aan
een veiliger verkeer?

Hazenakker nieuwsbrief april 2017 - 5

Afgelopen weken ging het vierde leerjaar in het
kader van een taalthema aan de slag met
'wervende teksten'. Ze leerden over de
structuur en opbouw van uitnodigingen,
zoekertjes en affiches. Als creatieve
verwerking en slot van het thema
mochten de kinderen zelf een affiche
ontwerpen die ze daadwerkelijk konden
ophangen en verspreiden om een
evenement aan te kondigen. Het vierde leerjaar
organiseerde een tweedehandsmarkt voor alle klassen van de school. Ze kregen de
kans om spulletjes van thuis te verkopen aan kleine prijsjes. Juwelen, strips,
speelgoed, leesboeken, spelletjes, ... passeerden vlotjes over de toonbanken.
Bovendien werd er, mede dankzij jullie bijdragen, een cafetaria gerealiseerd. Op die
manier konden de bezoekende klassen niet alleen koopjes doen, maar ook een hapje
en drankje nuttigen. We vonden het een zeer geslaagde en leuke activiteit. De
kinderen hebben ervan genoten!
Op de donderdagnamiddag voor de
paasvakantie ging het grote paasspel van de
kleuters door. De kinderen van het vierde
leerjaar mochten hierbij de kleutertjes
begeleiden. Er waren enkele paashazen die
tijdens het spel zoveel mogelijk kindjes
probeerden tikken. Kinderen die aangetikt
werden, moesten hun opgespaarde
leventjes dan afgeven. Aan het einde van
het spel kregen de kleuters in ruil voor hun
verdiende leventjes een lekker zakje
paaseieren. Zowel de leerlingen van het
vierde leerjaar, als de kleuters vonden het
een toffe namiddag.
In de volgende nieuwsbrief lezen jullie meer over onze belevenissen op zeeklas. Wij
kijken er alvast naar uit!
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Bezoek aan het MIAT.
Op donderdag 9 maart gingen we met het vijfde
leerjaar naar het M.I.A.T. Dit staat voor: Museum
Industrie Arbeid en Textiel.
We vertrokken met de trolleybus (3) niet ver van
school. Sommigen vonden dat heel leuk want als je
in het midden stond, draaide je mee met de bus.
We stapten af aan Sint-Jacobs en wandelden dan
via het park naar het museum.
Daar moesten we maar liefst 4 verdiepingen naar
boven! En dat te voet!

We kregen een bundeltje waarin we in groep een
code moesten kraken. Daarvoor moesten we allerlei
opdrachten oplossen. Uiteindelijk vonden we de
code: werkboekje. Dit werd in de nieuwe tijden deel
2 ook wel het slavernijboekje genoemd. Wil je
hierover meer weten? Vraag het dan aan iemand
van het vijfde leerjaar.
Bekijk alle foto’s maar op de facebookpagina van
school en ga dan naar het album van het vijfde
leerjaar.

Vele groetjes,
5A en 5B
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Deze maand zijn we naar de beroepenbeurs
geweest en hebben we verschillende
workshops gedaan. Zo kregen we nog meer
een idee over welke studierichting we graag
willen volgen.
Voor wie nog twijfelt is ook het CLB langs
geweest, Jelle heeft uitleg over het
middelbaar gegeven.
Er was ook een 2de handsmarkt, georganiseerd door het vierde leerjaar, we konden
er iets kopen en ons buikje rond eten.
We hadden rapport en dat werd duidelijk door de drukke periode die achter de rug
is, we maakten veel toetsen.
Eindelijk was het zover: voetbaltornooi!
Het voetbaltoernooi werd
gespeeld door 4 ploegen
genaamd:
FC Achtertuin, FC Voortuin, The
Kings en FC Kipsaté.
De winnaars waren The Kings.
Zij namen het op tegen een
team van leerkrachten. De
leerkrachten wonnen de finale
met 4-6.

Niels en Zeno
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Het zesde leerjaar knutselt in de les katholieke godsdienst
Het is bijna Pasen, en de leerlingen van het zesde zijn intussen vertrouwd met de
verhalen van de Goede Week. In groepjes verdeeld, maakten ze hun eigen originele
versie van het passieverhaal van Jezus, gebruik makend van eenvoudige materialen.
De resultaten mochten gezien worden!
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18-21 april

Zeeklas L3 en L4

25 april

Schoolfotograaf

27 april 19:00

Infoavond schoolstraat

2 mei

Lentefeest L1

5 mei

Officiële opening nieuw gebouw

6 mei

Lentefeest L6

7 mei

1ste communie Gentbrugge

10 mei

Studiedag – geen lessen

14 mei

Moederdag

20 mei

Schoolfeest

22-23 mei

2-daagse L5 en L6

24 mei

Geen lessen

25-26 mei

Hemelvaartvakantie
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Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, onderzoeken de basisschool, het
atheneum en de werkgroep mobiliteit van de beide oudercomités de invoering van
een schoolstraat. Voordat tot een dergelijke beslissing kan worden overgegaan, is
het goed om weten wat dit precies zal inhouden voor de scholen, ouders en
buurtbewoners. Na overleg met Stad Gent organiseren we op donderdag 27 april
om 19.30 uur een infoavond voor ouders, buurtbewoners en personeel. Deze zal
doorgaan in de polyvalente zaal van het Atheneum. Tijdens deze avond zullen we
toelichten waarom we als school deze optie overwegen. De scholenconsulent van
het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent zal ook een praktische voorstelling geven over
het hoe, wat en waarom van een schoolstraat. Aansluitend zal ook de mogelijkheid
worden geboden om vragen te stellen. We hopen jullie als ouders massaal te mogen
verwelkomen.
Om alles die avond in goede banen te leiden kunnen we zeker ook nog helpende
handen gebruiken. Mensen die bereid zijn om mee de zaal klaar te zetten of op te
ruimen of tijdens de avond de bar te bemannen, mogen contact opnemen met
Mathias De Backer (Mathias.debacker@gmail.com) van de werkgroep Mobiliteit van
het oudercomité.
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Beste ouders,
We zijn met een heleboel ouders volop actief om het schooljaar mooi af te sluiten
met de feestelijke opening van het nieuw gebouw op 5 mei en het schoolfeest op
20 mei. Daarnaast staat de schoolstraat in de steigers, zodat volgend schooljaar de
buurt rond onze school veiliger wordt voor onze kinderen.
Wist je trouwens dat we vanaf dit jaar op elk oudercontact een bar voor de ouders
openen, zodat we iets aangenamer wachten op de feedback over de prestaties van
onze kroost? Ondertussen kunnen wij van gedacht wisselen over hoe wij samen een
‘betere’ school kunnen bouwen. Wij denken onder meer aan een avontuurlijke
speelplaats, dynamische naschoolse opvang, een ouderfuif, een echte kick-off van
het schooljaar op 1 september, … en we hopen dat we zoveel mogelijk te goede
kunnen realiseren.
Wij denken dat ook jullie het beste willen voor onze kinderen. Samen kunnen we
daarvoor zorgen. Komen jullie ook even de handen uit de mouwen steken op 1 van
de volgende events, of wil je in de toekomst samen met ons en het schoolteam de
lijnen uitzetten? Stuur ons een mailtje of spreek iemand aan aan de schoolpoort
zodat we elkaar vinden.

ochazenakker@gmail.com
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