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1. Alles met de bal 
Op maandagvoormiddag 25 april nemen de leerlingen van 3 en 4 deel aan “alles met de bal”. 
Dit bewegingslandschap zal worden opgesteld in Sporthal “De Ring” in Brecht. Het accent ligt 
op het beleven en het spelend kennismaken met beweging. We willen op een halve dag 
zoveel mogelijk kinderen boeien met een waaier aan soorten ballen (van knikkers tot een 
reuzenbal). Men kan op 3 plateau’s spelen:  
1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. Het 
accent ligt op het oefenen en het verwerven van motorische vaardigheden door middel van 
uitdagend, klein materiaal en verschillende soorten ballen.  
2. PLOEGSPELEN waarbij de leerlingen samen tegen elkaar spelen. De leerlingen oefenen 
samenspel via leuke ploegspelen met eenvoudige spelregels.  
3. BALSPELEN waar kinderen met elkaar of samen spelen en motorische vaardigheden 
oefenen met een bal. 
We gaan er met de bus naartoe en de deelnameprijs bedraagt 3 euro. Dit zal op de 
schoolrekening komen.  
 
 
2. Pedagogische studiedag  
Op woensdag 27 april slaan de leerkrachten hun leerboeken terug open: studeren! Geen 
school voor de leerlingen. Hopelijk schijnt de zon en kan je wat leuks organiseren. 
 
 
3. Bezoek aan Igean - afvalverwerking Site Noord door 6 op 4 mei  
6 is momenteel bezig over afvalverwerking – grondstoffen – recyclage – energie…  Deze 
items komen allemaal aan bod bij ons bezoek aan Igean Site Noord, een 
afvalverwerkingsbedrijf die GFT+ en groenafval verwerkt en recycleert tot compost 
waardoor heel wat energie opgewekt wordt.  De leerlingen doen schoenen of laarzen aan 
die tegen wat water en wat modder kunnen.  Deze uitstap is gratis. 
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4. Herinnering : Dynamoproject “Beeldenstorm – animatiefilmtraject” voor klas 3 en 4 
Het project Beeldenstorm is een voortzetting van onze voorbije investeringen in kunst en 
cultuur in onze school. We hebben op school enkele fundamentele uitgangspunten met 
betrekking op cultuur. We streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling en 
hechten niet alleen waarde aan kennisverwerving, maar ook aan attitudevorming. De 
leerlingen van het 3de leerjaar volgen een initiatietraject. Ze maken kennis met het medium 
via een korte instructiefase, onmiddellijk gevolgd door een praktijkopdracht waarbij ze in 
subgroepen een eerste – woordloos – verhaal moeten creëren. Voor de leerlingen van het 
4de leerjaar is het een vervolgtraject. De leerlingen bouwen verder op hun ervaring van het 
vorige schooljaar. Opdracht is de collectieve verfilming van een gedicht. Joris Van Dael (De 
Verbazing VZW) zal dit project mee begeleiden.   
 
 
5. Goed gedrag elke dag: Je verplaatsen in een ander 
Je verplaatsen in een ander maakt dat je de impact van bepaalde gebeurtenissen die een 
ander voelt of meemaakt, goed kan begrijpen.  Inlevingsvermogen kan je tonen met  
je lichaamstaal, door te luisteren, met woorden, door respect te tonen.  Sommige hebben 
van nature een groot inlevingsvermogen, maar niet iedereen is hier goed in.   
Tijdens deze maand doen we in alle klassen oefeningen om ons te leren inleven in de ander. 
 
 
6. Oefenen in het verkeer 
Een verkeerseducatieve route is een vaste uitgestippelde route in de schoolomgeving langs 
verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen.  In het 3de leerjaar legt men de route te voet 
af.  In het 4de, 5de en 6de leerjaar oefenen we met de fiets.  De komende weken begeven 
we ons hiervoor regelmatig buiten de school.  Want veel oefenen vergroot immers het 
inzicht in het verkeer. 
 
 
5. Belangrijke data 
 

26 april Kleine wieltjes 

27 april Pedagogische studiedag 

2-3-4 mei Dynamoproject “Beeldenstorm – animatiefilmtraject” 3 en 4 

4 mei Bezoek aan Igean Site Noord 6 

5 mei  Theatervoorstelling   

9 en 10 mei Boerderijklassen 3 en 4 

15 mei Schoolfeest  

 
 


