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Zaterdag, 14 maart vanaf 12.30uur
WIJKSCHOOLFEEST
door de werkgroep ‘Samenscholen’:
✶✶✶

Het Sprankelbos,
waar dromen uitkomen!
✶✶✶
Komen jullie ook naar ons geweldig
schoolfeest
waar jullie kinderen gaan schitteren?
Wij gaan dansen, wij hebben een prachtige tentoonstelling,
veel leuke workshops en allerlei toffe spelletjes voor klein en groot!
Jullie kunnen natuurlijk ook allemaal genieten
van een drankje en een hapje en vanaf 17 uur is er een afterparty!

Mis ons sprankelend schoolfeest niet!
Alvast hartelijk welkom!
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September 2020: ‘Vrije basisschool Meulenberg’ wordt SPRANKEL

De wereld om ons heen verandert voortdurend, logisch dat een school
dan ook moet veranderen! Daarom wordt onze school vanaf september
2020 de methodeschool SPRANKEL, volgens de succesvolle principes
van de Jenaplan-methode. ‘Sprankel’ betekent ‘schittering’ en refereert
naar een dynamische school waar elk kind mag schitteren met zijn eigen
talenten en vaardigheden.
In een jenaplanschool zijn alle activiteiten gericht op het leren
samenleven door samen te werken, samen te spelen, samen te
spreken en samen te vieren. Maar ook op het bevorderen van het
zelfverantwoordelijk denken en handelen. Kinderen worden (mede-)
verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leren door hen vaardigheden
te leren die ze een leven lang nodig zullen hebben zoals ondernemen,
communiceren, plannen, samenwerken, zorgen, creëren, presenteren,
respecteren, reflecteren en verantwoorden. Deze vaardigheden zijn de
10 essenties van Jenaplan.
In een jenaplanschool zijn we ervan overtuigd dat kinderen die van
elkaar verschillen, elkaar veel te bieden hebben, net zoals in een gezin
leren ze van elkaar. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden,
culturen en onderwijsniveaus 2 jaar samen in een nestgroep met hun juf
of meester, waardoor ze met elkaar een sterke relatie kunnen opbouwen
en waar het vanzelfsprekend is dat je elkaar hulp geeft en van elkaar
hulp krijgt.
Meer info over het jenaplanconcept: www.jenaplan.nl
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Lego Education

Een Lego-krokodil maken die kan grommen en bijten…? Vraag het aan
Lahcen of Amira van het derde. Zij kunnen het!
Of een voetballer in elkaar knutselen met legoblokjes die doelpunten kan
scoren…? Arda en Nassima van het vierde weten er alles van!
Of als je wil weten hoe een motor van een grasmaaier zijn kracht
overbrengt naar de messen, moet je het maar aan Aysu of Milaad van
het vijfde vragen. Zij zijn ondertussen de specialisten!
Of hoe kan wind er nu voor zorgen dat er elektriciteit gemaakt wordt?
Eén adres: Aness en Nira van het zesde zijn de toekomstige ingenieurs!
In januari werkten onze kinderen met Lego en ontdekten zo technische
principes op een speelse manier.
Zeker voor herhaling vatbaar!

De Poëzieweek

De poëzieweek was dit schooljaar niet enkel
leuk, maar ook leerrijk! Aan de ramen aan de
kant van de speelplaats hingen grote posters
met daarop gedichten. In elk gedicht was er een
woord weggelaten. Elke klas ging op zoek naar
dat ontbrekende woord door te rijmen en te
fantaseren. Het was niet gemakkelijk om in het
brein van de dichter te kruipen.
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Wist-je-datjes uit de kleuterschool
Wist je dat onze kleuterklasjes tijdens de kerstvakantie mooi
geschilderd en opgefrist zijn? Het zijn echte pareltjes geworden.
Wist je dat Melo, onze klusjesman nieuwe vogel-villaatjes heeft
opgehangen op de kleuterspeelplaats? Er zijn ook al enkele
mezen-koppeltjes komen wonen.
Wist je dat meester Christos, onze directeur, op de dag van de directeur
een zelfgemaakt standbeeld heeft gekregen van de kleuters? We vinden
dat hij dat ook echt verdient.
Wist je dat we op vrijdag 21 februari kindercarnaval gaan vieren en dat
de kleuters dan verkleed naar school mogen komen?
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Agenda
Donderdag, 20 februari

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de leerjaar

Vrijdag, 21 februari

Iedereen mag verkleed naar school komen!

Maandag, 24 februari

Start krokusvakantie (1 week)

Maandag, 2 maart

Sportklassen 3de leerjaar (1 week)
Instapje +
Muzische namiddag in de lagere school

Donderdag, 5 maart

Kleuterproject oudste kleuters juf Ann

Vrijdag, 6 maart

Kleuterproject oudste kleuters juf Fabiënne

Dinsdag, 10 maart

Lingua Podium in Visé: 3de, 4de, 5de leerjaar

Vrijdag, 13 maart

Lagere school naar de bib

Zaterdag, 14 maart

Schoolfeest

Maandag, 16 maart

De kleuters gaan op schoolreis naar Saraland

Donderdag, 19 maart

Kleuterproject oudste kleuters juf Ann en juf Fabiënne
Voorstelling casino: 5de en 6de leerjaar

Vrijdag, 20 maart

Facultatieve vrije dag

Maandag, 23 maart

Sportklassen 5de leerjaar (1 week)
Instapje +

Dinsdag, 24 maart

Voorstelling casino kleuters 1 - 3

Vrijdag, 27 maart

Infomoment voor ouders van 2,5-jarige instappers

Donderdag, 2 april

Kleuterproject oudste kleuters juf Ann

Vrijdag, 3 april

Kleuterproject oudste kleuters juf Fabiënne

Maandag, 5 april

Start paasvakantie (2 weken)
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