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Verkeersveiligheid

500 kinderen leren over de gevaren van de
dode hoek
Lanaken ‐ Op 12 en 13 september organiseerden de voorzitter

van de gemeenteraad Stefan Meulemans, het Jeugd Rode Kruis
van Lanaken en transportbedrijf Gobo voor de 14de keer het
project "de Dode Hoek". Hiermee
trachtten zij de jonge fietsers en
voetgangers bewust te maken
van het gevaar van de dode hoek
bij de vrachtwagens.
Tijdens deze 14de editie werden maar liefst 493 leerlingen van het 3e en
5e leerjaar bewust gemaakt van dit specifieke gevaar. Ze mochten plaats
nemen achter het stuur van een mastodont, zodat ze zelf konden ervaren
wat de truckchauffeur ziet en wat niet. De gevaarlijke zones werden
aangegeven met 2 kleuren zeilen: de rode zone is onzichtbaar voor de
chauffeur, de groene zone is slechts beperkt zichtbaar. Tevens bekeken de kinderen een video van “Veilig
op weg” met acteurs Marijn Devalk en enkele Ketnetters. Zij brengen de kinderen de gevaren van de dode
hoek visueel bij. Alles werd zeer deskundig en uitvoerig begeleid door de vrijwilligers van het (Jeugd)Rode
Kruis. Alle lagere scholen van Lanaken namen deel aan dit project.

Themaweken ‘fruit’
Tijdens de themaweken rond fruit kregen de kleuters de kans om
te proeven van veel verschillende soorten fruit. Ze leerden de
soorten kennen en maakten er lekkere fruitstokjes van.
Hmmm, dat was smullen!
Om het fruit te leren kennen, speelden de kleuters ook allerlei spelletjes hieromtrent en knutselden ze
mooie werkjes.

5 oktober Dag van de leerkracht
Sinds 1994 heeft de UNESCO 5 oktober uitgeroepen tot internationale Dag van de Leerkracht. Daarmee wil
ze de belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht. Ook België plaatste zijn handtekening onder het
manifest.
Ook in onze school hebben we deze dag niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Alle leerkrachten en toezichters werden
verrast met een kleine attentie. De leerlingen van L4 zongen voor
ons het lied: “Iedereen is anders, niemand is als jij!”
Hiermee willen we aangeven dat elke leerkracht anders is, elke
leerkracht is uniek, elkeen draagt op zijn of haar manier bij aan
de opvoeding van onze kinderen. Daarvoor zijn wij hen erg
dankbaar!!!

Willen jullie een kleine schouderklop of een tof briefje
bezorgen aan één of meerdere leerkrachten als bedank
of stimulans?
KRUIP IN JE PEN EN
BEZORG JE BRIEF
OF KAART AAN DE
LEERKRACHTEN!!!

Woonzorgcentr
um Lanaken
Sinds mee r de r e jaren zijn onze
leerlingen gr aag gezien
bezoeke r s van het
woonzor gcentrum
Besse m e r be r g in Lanaken.

De kinde ren v an KD waren te gast op dinsdag 18
oktobe r jl.

Theater Zuidervis
Voor groot en klein bracht theater Zuidervis een toneelvoorstelling
In de voorstelling van Wabbe leerden de kinderen van de kleuterschool
en de eerste graad de
verjaardagswens van
Wabbe kennen. Wabbe
kreeg een knuffel maar geen echte. Wat een
ontgoocheling! De kinderen leerden hoe je kan omgaan
met teleurstellingen en met verwachtingen die niet
worden ingelost. Ook hoorden ze dat respect voor je eigen
en voor andermans
spullen heel belangrijk is.
Zonnedruppels was een
voorstelling voor de tweede en
derde graad over gelukkig zijn,
respectvol omgaan met
gevoelens, over de ‘echte dingen’
het ‘echte leven’.
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Nikan (mijn vriend) te bewonderen op de speelplaats van de kleuterschool.
Hartelijk dank aan juf Vera om onze vriend weer helemaal op te knappen en met vreugdevolle
kleuren te sieren.
Nikan geniet van een prachtig en rustgevend uitzicht over onze speelplaats.

100 jaar Kerk
Tijdens het afgelopen weekend van 22 en 23
oktober vierde de parochie feest ter

gelegenheid van
100 jaar Kerk. Heel wat leerlingen, ouders en leerkrachten
passeerden om de kunstwerken te bewonderen of om deel

te nemen aan één van de workshops.
De bezoekers van de tentoonstelling waren vol
lof over de kunstwerken van onze kinderen. Een
hartelijke proficiat en een welgemeende dank
je wel aan alle juffen en meesters en leerlingen!

Enkele sfeerbeelden …

Knutselen ‘glasramen’

Bouwen van het ‘doe‐orgel’

Enkele data om
te onthouden
…
‐ woe 26 oktober om 18.30u: avondviering in de
kerk en aansluitend
kaarsjesprocessie vanaf
19u;
‐ zondag 20
november: Sint‐
ontbijt
‐ donderdag 24
november:
schoolfotograaf
‐ maandag 5
december : Sint op

school

Themaklas

op de kinderboerderij te
Lanaken
De leerlingen van het tweede leerjaar brachten een bezoek aan de
kinderboerderij te Lanaken. Ze maakten kennis met de verschillende
soorten paddenstoelen.
Ze leerden de delen van de
paddenstoel benoemen en
het nut ervan kennen. In de
klas gingen ze aan de slag. Ze
maakten pizza met
champignons, paprika,
worst, hesp en tomaten. Wat
smaakte het heerlijk!

Oproep
Onlangs deden wij een oproep tot ondersteuning van ons project ‘schoolstraat’. Wij willen het gestarte project nog
steeds alle kansen tot slagen gunnen doch kwam er zeer beperkte respons op onze vraag.
Via deze weg een nieuwe vraag aan jullie ouders en grootouders. In de toekomst willen wij de verkeersveiligheid van
onze kinderen mee blijven bewaken, wij willen ook het fietsverkeer nog meer aanmoedigen en het project
schoolstraat maakt deel uit van deze visie.
Gelieve ons te melden indien u bereid bent ons te ondersteunen hierin en indien u één of meerdere momenten
beschikbaar bent; zo kunnen wij een weekrooster samenstellen en concrete afspraken maken.
Wij danken u alvast heel erg hiervoor!
Ik (naam) …………………………………………………….., (groot)ouder van ……………………………
uit klas …….. wil graag meewerken aan het project ‘schoolstraat’ en kan komen helpen op
0 ma ochtend
0 di ochtend
0 woe ochtend
0 do ochtend
0 vr ochtend
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