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#Afsprakenboekje
Wist je dat we in onze school een boekje hebben waar alle concrete schoolafspraken in
genoteerd staan ? Hier vind je de afspraken terug over de kampen bouwen, het
basketveld, de dieren op school, de schoolbus, de eetklaver, de toiletten, de
gevoelenstuin, … en nog zoveel meer. Ieder jaar in de maand januari leest de
minischoolraad deze nog eens grondig na en past aan waar nodig. De nieuwe versie
wordt dan verdeeld onder alle klassen en teamleden. Goede vrienden maken goede
afspraken.

#voorbije projecten uit onze leefgroepen
★ onze ikkers bij Kimberly werden met z’n allen echte dokters, in deze tijden meer dan
welgekomen. Ze leerden de spulletjes kennen die dokters gebruiken, maakten een eigen
dokterstas en onderzochten zowel hun knuffel als hun mama en papa thuis.
★ onze ikkers bij Virginie keken ze hun ogen uit toen er een make-up tasje en een zwaard
in de kring terecht kwam. Wat hadden ze zin om zich mooi te maken of om zich sterk te
voelen. Samen met koning Bommel bouwden ze een heus kasteel in de klas, versloegen
de draak, maakten prinsessenkledij en ridderschilden, regen juweeltjes aan elkaar en
klommen op het ridderpaard dat voor de gelegenheid eens bij onze school passeerden.
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Hun project werd afgesloten met een dagje leven als een prinses of een ridder met dik
gebakken worsten als lievelingseten.
★ onze neuzen bij Fleur omarmden de Olympische Spelen 2021 al. Ze bezochten 4 landen :
Brazilië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Italië en beoefenden 5 sporten : voetbal, turnen,
atletiek, basket en zwemmen. De medailles werden gretig uitgedeeld. Als klap op de
vuurpijl werd er met hulp een voetbalgoal getimmerd voor in de buitenhoek van de klas
en kwamen er, op veilige afstand, 2 profvoetballers van een echte voetbalclub op
bezoek.
★ onze neuzen bij Jana i nstalleerden een dierentuin in hun klas vol met wilde (knuffel)
dieren. Om te weten waar ze leefden, wat ze aten en hoe ze eruit zagen in het wild,
maakte elk kind thuis met mama/papa een mini natuurkring over 1 dier. Deze werden
met veel aandacht voorgesteld in klas. Het plan om een aquarium met klasvissen een
plekje te geven werd werkelijkheid. Er werden vogelzaadbollen gemaakt en verkocht. Met
de verdiende centjes werden klasvissen gekocht.Toen de sneeuw een laagje wit bracht,
werd er nog intensief naar dierensporen gezocht. Helaas geen wilde dieren te bespeuren!
★ onze bloemen&bijtjes van Hilde zetten een dierenkliniek op. Ze moesten daarvoor eerst
leren werken met een microscoop, bekeken röntgenfoto’s, leerden de grote indeling van
het dierenrijk, memoriseerden de man/vrouw versie van elk dier, ontdekten welk geluid
ze maken, onderzochten wat er in een apotheek te vinden is, maakten een stappenplan
om een dier te onderzoeken, leerden de kruisjessteek naaien en leerden ten slotte echte
afspraken maken met de telefoon. Er kwamen ook wat levende dieren op bezoek :
honden, vissen, pony’s, … de andere zagen we op de filmpjes die de kinderen thuis
maakten van hun eigen huisdier. Tussendoor leerde ieder kind zelf ook echt zorgen voor
een ei waar een nieuw leven kan uit ontstaan.
★ onze bloemen&bijtjes van Gwendolien wilden wel eens weten waarom mensen
verschillen van elkaar, welke verschillen er zijn en hoe we hiermee omgaan. Ze
ondervonden hoe het is om in gebarentaal te praten, deden een 1-been parcours, leerden
een gehoorapparaat kennen en beseften dat elke mens een verzameling is van kleine
puzzelstukjes die heel hard op elkaar lijken en toch ook weer niet. Ze tekenden zichzelf
als superheld en gaven deze held vanuit het anders zijn een superkracht. Hun
zelfgemaakt verhaaltje ‘Klein Reneetje’ is klaar en komt weldra in gedrukte versie mee
naar huis om te lezen en te herlezen.
★ ons vogelnest bij Niels kan ook wat van boeken schrijven. De titel ‘Amazonewoud’
verklapt helemaal het onderwerp van hun boeiend project. Naast heel wat over het leven,
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de grootte, de insecten, het belang van dit immense woud leerden ze ook veel over hoe je
een goed boek maakt, waar je rekening moet mee houden, hoe je passende tekeningen
opbouwt, speelt met layout, het grote belang van leestekens, … Ze berekenden de
afstand van hier tot aan het regenwoud en beseften dat de wereld verschillende
tijdzones heeft. Dat hadden ze nodig om met Inge, die in Nicaragua woont, een videocall
te doen als echte interviewers. Met de verkoop van de 98 boekjes, werd €270 winst
gemaakt dat integraal naar het WWF gaat die ijvert voor de bescherming van de
regenwouden op onze planeet.
★ ons vogelnest bij Sarah keek visionair naar hoe de mens in de toekomst gaat leven. Ze
leerden water zuiveren, bouwden een verticale tuin, ze recycleerden kledij tot nieuwe
stukken met behulp van naald, draad en stikmachine, proefden van insectenvoedsel,
dachten na over energiebronnen, knutselden een huishoudrobot ineen en maakten
hiervoor reclameteksten, … Uiteindelijk bouwden ze met al wat ze wisten een hele
tentoonstellingsruimte op waar de andere vogelnestklas een ticket voor kreeg om
uitgebreid te komen bezoeken.
★ onze sterrenkids hielden het graag geheimzinnig. Heel alert voerden ze
spionageopdrachten uit, leerden ze over het bestaan van geheime diensten en beruchte
spionnen, observeerden met een verrekijker onderweg naar de sporthal en ontwikkelden
ze 8 moordmysteries die als eindproduct ook nog eens opgelost moesten geraken. Hun
hersens kraakten om verbanden te zoeken, informatiepuzzels op te bouwen om deze
missie tot een goed einde te brengen.

#een warme actie in de schoot van onze ontbijtboxen
Zondag 14 februari leverden we niet alleen 600 bestelde ontbijten af van deur tot deur,
maar hadden we nog iets extra in petto voor de groep alleenstaande waarmee
Welzijnschakel Nevele contact heeft. Mensen die het door diverse omstandigheden
extra moeilijk hebben, verdienen het om warm verrast te worden op deze dag. Wij
maakten de gratis zaken vers ontbijt klaar, de welzijnschakel zorgde zelf voor de
levering.

