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Nieuwsbrief paaseditie april 2019
Les buiten de klasmuur
Welke knikkerbaan heeft de meeste bochten? Hoe kan je een
knikker in één beweging naar het eind laten rollen? Op welke
baan rollen de knikkers het snelste?
De leerlingen van L2 ontdekken dit samen op een actieve en
creatieve manier.

Kunst in de klas
Het ei van Fabergé, Piet Mondriaan, Keith Haring, de Mona Lisa,
Vincent Van Gogh en
Da Vinci hebben geen geheimen meer voor onze kleuters uit KD.
Gedurende enkele weken werkten de kleuters rond kunst aan de hand van het Boekje ‘Frans
Haas’.
Na een namiddag werken met een echte kunstenaar Alejandro Chavez Saenz en na o.a. een
bezoek aan een galerij, sloten ze hun project af in eigen klas met een echte vernissage voor
alle ouders en
medekleuters: de kers
op de taart!
Het was een schot in
de roos!

Proficiat aan de kleuters en de juffen van KD.

Plattelandsklas L5
26 leerlingen en collega’s juf Marijke, juf Hanne, meester Wouter, juf Davine vertrekken op
plattelandsklas naar Teuven van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april.
Zij verblijven op het terrein van een bio-boerderij waar zij,
naast een bezoek aan de boerderij zelf,
veel en aangenaam kunnen vertoeven in de natuur
op het platteland.
Wij wensen hen een aangenaam verblijf toe!

Personeel
- ons team toezichters werd wederom versterkt. Sinds enkele weken ondersteunt Sofie
Gerits tijdens de middagpauze op de speelplaats en in de eetzaal van de kleuterschool en
het lager. Succes, juf Sofie!

Leerling in de kijker

Eén van onze leerlingen uit L5,
Djayden Closset, werd onlangs
Europees kampioen
snowboarden in de reuzenslalom.
Hartelijke gelukwensen in naam
van alle leerlingen en
leerkrachten, Djayden!
Wij wensen je heel veel succes
toe in je verdere sportcarrière!

Hartelijk dank!
Via APR Maastricht en Manon Smulders, mama van Djaimy Bemelmans uit KC, mochten we
een hele reeks aan PC’s en schermen ontvangen, maar liefst genoeg om ons computerlokaal
volledig te herinrichten en om alle verouderde toestellen
in de klassen te vervangen.
Wij zijn hier enorm dankbaar voor! Hartelijk dank!!!

We stellen de samenwerking met onze ouders erg op prijs.
Hun inzet voor onze leerlingen en onze school is enorm.
Getuige hiervan dit splinternieuw speeltuig, aangeboden door ons oudercomité.
Schitterend!
Van harte dank!

Oproep
Voor de scholenveldloop op 23 mei a.s. zijn we op zoek naar ouders – vrijwilligers om de
activiteiten van die dag te ondersteunen. Gelieve uw naam door te geven bij de sportdienst
indien u hiervoor interesse heeft.

Wij wensen jullie allen een prettige paasvakantie toe!
Vrolijk Pasen!

