Beste allen,
Een heel drukke periode is achter de rug…
Eerst en vooral kunnen we terugblikken op een fantastische gezonde en sportieve
week die we afsloten met de opening van ons nieuwe gebouw dat voortaan de naam
‘Gymhazium’ krijgt. Proficiat aan papa Jeroen Couck, die deze naam bedacht heeft.
Leuk ook te merken hoeveel ouders er op een doordeweekse dag op de plechtigheid
aanwezig waren en het gebouw mee inhuldigden.
Daarna was het alle hens aan dek met de voorbereidingen van het schoolfeest. Ook
hier weer kunnen we spreken van een geslaagde dag, met een enorme opkomst van
ouders, grootouders, familieleden en vrienden. Bedankt om onze school een warm
hart toe te dragen en steeds weer paraat te staan op onze festiviteiten. We mogen
ook terecht fier zijn op de opbrengst die we bijeenhaalden voor de organisatie
Make-A-Wish Vlaanderen. Dankzij jullie gulle gift, kunnen we hen een mooi bedrag
van € 1350 overhandigen. We zijn er zeker van dat ze enkele kinderharten sneller
zullen doen slaan bij het vervullen van hun wensen … 1350 maal dank hiervoor!
Een dikke merci aan zowel personeel als ouders voor het laten slagen van deze beide
activiteiten! Bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet! Samen leren samen leven
werd nog maar eens in de praktijk omgezet! We kijken al uit naar een volgende
activiteit!
Vriendelijke groeten,

Ann Lessens
Waarnemend directeur
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De sloebers brachten een bezoekje aan de wereld
van Kina om er de Tinkeltuin te bezoeken.
De Tinkeltuin is een zintuigentuin voor jonge
kinderen en is onderverdeeld in vijf verschillende
subtuintjes met een pergola als centraal vertrekpunt.
De Tinkeltuin straalt een
sprookjesachtige sfeer uit.
Elk tuintje is in een andere
stijl ingericht, er hoort
telkens een elfje bij en er
staat 1 zintuig centraal.
We mochten er voelen met elfje Roosje, allerlei dingen
proeven met elfje Peer, verschillende geuren ontdekken met
elf Tijm, leuke dingen zien met elfje Anemoon en
experimenteren met allerlei geluiden bij elfje Lotus.

Onze kleutertjes hebben mogen proeven van het
echte boerderijleven. Op de schoolhoeve ‘De
Campagne’ in Drongen hebben de kinderen
verschillende dieren ontmoet: geiten, konijnen,
pauw, kippen, schapen, duiven, pony, …
We hebben die dag ook de boerin een handje
geholpen met het voederen van de dieren.
Samen hebben we
een babygeitje een
flesje mogen geven
en de andere kregen
lekkere brokjes.
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Na het vele bewegen en gezond eten tijdens onze ‘sport je
gezond week’, bleven we niet stilzitten. De kinderen en de
juffen van de tweede kleuterklas hielden zich volop bezig
met de voorbereidingen van het schoolfeest.
We oefenden niet alleen ons dansje, maar we maakten ook
geschenkjes die we op het schoolfeest verkocht hebben.
Daarnaast vertelden we ook
onze dromen aan elkaar. Er
kwamen heel wat leuke en
hartverwarmende dromen ter sprake. Sommige
kinderen dromen ervan om te kunnen vliegen of om
een mama te zijn. Anderen dromen ervan om een
superheld te zijn die mensen kan helpen.

Deze maand gingen wij niet alleen sportief aan
de slag maar waren we ook super gezond. Dit
weerspiegelde zich in het winnen van de
wedstrijd van de gezondste klas, waardoor de
klassen van juf Evi en juf Jessica samen naar de
Playbeach mogen. Wij vonden het bovendien
leuk om met de leerlingen van de lagere
school samen te koken en tot slot samen te smullen van het grote buffet.
Ook waren onze vriendjes al druk in de weer voor
moederdag. Er werden vele geschenkjes gemaakt.
We hopen dat alle mama’s genoten van hun speciale
dag!
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Het was alweer een drukke maand: er stonden twee belangrijke gebeurtenissen op
onze kalender. Eerst en vooral moesten we zorgen dat ons mama haar cadeautje af
was. Daarnaast mochten we ook nog helpen aan de versiering voor de nieuwbouw.
We mochten elk een eigen vlaggetje versieren en een hoofddeksel maken met
hazenoortjes. Die gebruikten we dan om het nieuwe gebouw feestelijk te openen op
5 mei. Hopelijk waren al onze mama’s even blij met hun cadeautje en hebben ze de
mama-time al goed gebruikt.
Tijd vliegt, we mochten de maand goed en gezond starten met onze sportweek.
Ondanks het minder mooie weer hebben we toch hele leuke dingen kunnen doen.
Zo gingen we veel wandelen, naar de speeltuin, circuitjes, fietsen… Na de sportweek
was het nog lang niet gedaan met bewegen. Het was tijd om onze armbandjes,
dansjes en accessoires te maken voor het schoolfeest. De dans hebben we wel 100
keer geoefend, we hopen dat jullie ervan genoten hebben op het schoolfeest.

Er is alweer een drukke maand voorbijgevlogen. Het was een maand van afwisseling,
in de klas en uit de klas. Tijdens de sportweek maakten de kinderen van het tweede
leerjaar een grote wandeling van wel 10 km! We maakten toastjes, met zelfgemaakte
guacamole, tzatziki en
humus. Heel gezond,
maar wel super lekker!
Ondertussen hebben we
ook bijna alle maaltafels
geleerd.
Ook
het
rekenen tot 100 met
brug is geleerd. Nu
volop
oefenen
en
knutselen
voor
het
schoolfeest, we hebben
er allemaal heel veel zin
in! Het einde komt
duidelijk in zicht!
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Ahoy, maatjes! De zeevaarders van het derde leerjaar hier!
Wij genieten nog steeds na van onze gigantisch geslaagde zeeklas! Na de
paasvakantie vertrokken wij richting Oostduinkerke om daar samen met het vierde
leerjaar een weekje te mogen vertoeven in ons verblijf ‘De Hoge Duin’. Het werd een
zonnige week vol nieuwe ervaringen. We mochten even meelopen met de
garnaalvissers en kregen zelfs de kans onze gevangen garnaaltjes zelf te pellen!
Gemakkelijk was dat niet, maar met een beetje hulp konden we de garnaaltjes lekker
oppeuzelen. We hebben ons kunnen amuseren in Aquafun en hebben zelfs met de
boot kunnen meevaren. We zagen de Dodengang en de IJzertoren en konden zo
onze kennis over De
Groote Oorlog nog
eens
opfrissen.
De
laatste avond konden
we onze talenten laten
schitteren op onze
eigen ‘Hoge Duin’s got
talent’. We sloten onze
vierdaagse af met een
piratenspel in de duinen
en keerden daarna moe,
maar voldaan terug
richting huis. Wat een
geslaagde week!

We waren nog niet goed terug, of we konden al weer uitkijken naar onze volgende
speciale week: de gezonde en sportieve week! We mochten deelnemen aan allerlei
sportieve activiteiten en mochten onze school trakteren op zelfgemaakte gezonde
snacks. Wij maakten samen met de kleutertjes smoothies, soep en wraps.
Na deze week was het oefenen geblazen voor het schoolfeest met als thema
‘Reuze(n)dromen!’. Het was hard oefenen, maar het resultaat mocht er zijn!
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In de maand mei sportten we ons gezond. Het vierde leerjaar maakte samen met de
tweede kleuterklas gezonde hapjes: groentekrokodillen en fruitpauwtjes. Het was
heel leuk en leerrijk om met de kleuters samen te werken. Nadien volgde een
receptie met de hele school. Nu weten we ook dat gezond heel lekker kan zijn!

Dat was nog lang niet alles. We moesten ook fietstesten afleggen bij de politie en
mochten daarna met de fiets naar Rozebroeken om er in het subtropisch zwembad
te spelen. Echte fun! Tussendoor dansten we er ook nog eens op los. Onderschat de
voorbereidingen voor een schoolfeest niet!
We gingen tijdens de wo-lessen ook op onderzoek in de berm. Wisten jullie dat er
verschillende kleine diertjes leven tussen de vele planten? Daar leren wij nu meer
over.
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We startten de maand mei met een sportweek waarin we ook relationele opvoeding
hebben gehad. In deze sportweek hebben we gekookt met de kleutertjes en zij
vonden het heel leuk. We hebben een fietsparcours afgelegd met de politie en
daarna zijn we onder begeleiding naar het zwembad Rozenbroeken gefietst.
De tweede dag zouden we naar Racing Gent gaan om te sporten maar dat ging
jammer genoeg niet door, door het slechte weer. Gelukkig was er een plan B zodat
we toch nog toffe dingen hebben gedaan.
Dag 3 gingen we naar de
Blaarmeersen. We hebben daar een
heuvel opgelopen om in een
torentje naar het uitzicht te kijken.
De laatste dag openden we het
nieuwe
gebouw
met
een
fantastische flashmob!
Na de sportweek leefden we ons
nog één keer volledig uit op de
sportsterrendagen. Daar deden we
allerlei sporten.
Onlangs
bezochten
we
ook
Technologica. Hier mochten we op de
foto met Hilde Crevits en leerden we
vanalles
over
technologie
en
technische richtingen. Dit was heel
interessant.
Ook het schoolfeest is ondertussen
achter de rug, wat vonden jullie er
van?
Zeno en Senne
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Oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor gemachtigd opzichter
aan schoolstraat
Na de infovergadering op 27 april hebben we beslist van samen met de Stad het
proefproject ‘schoolstraat’ te proberen opstarten. Het doel is om meer plaats te
geven aan fietsers en voetgangers en zo de veiligheid aan de schoolpoort te
verbeteren. Dat kan als er geen auto’s tot aan de schoolpoort rijden.
Wat betekent dit concreet?
De straten Hazenakker en een deel van Ooievaarsnest zullen bij het begin van de
schooldag en woensdagmiddag een half uur afgesloten worden voor alle inkomend
gemotoriseerd verkeer (behalve nuts- en hulpdiensten). Je kan de straat dan enkel
te voet of met de fiets in.
Er wordt aan het begin van de straat een nadar met C3 verkeersbord (uitgezonderd
fietsen en uitgezonderd nuts- en hulpdiensten) geplaatst door een gemachtigd
opzichter die een half uurtje ter plaatse blijft om eventueel uitleg te kunnen geven.
Het hele project staat of valt met voldoende opzichters. Bent u ons
proefproject genegen en wil u ook een steentje bijdragen? Bent u af en toe ‘s
morgens of op woensdag ’s middags vrij? Dan kan u zich als kandidaat
gemachtigd opzichter opgeven bij de het oudercomité (zie link
contactformulier hieronder). Geef zeker ook door welke momenten en hoe
vaak (wekelijks/twee wekelijks/maandelijks/…) je kan helpen. Wanneer een
voldoende groot team beschikbaar is, wordt een cursus gemachtigd opzichter
georganiseerd (2,5 uur op een weekavond) en kunnen we van start gaan!
Contactformulier: https://goo.gl/UjjhGz
Contact: werkgroep mobiliteit Mathias.debacker@gmail.com
Presentatie infovergadering: https://goo.gl/x45Uga

ochazenakker@gmail.com
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