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Stiltegebied Zwarteput bestaat vijf jaar! 
 

Zondag 29 oktober 2017 bestaat het stiltegebied Zwarteput vijf 
jaar en wordt het kwaliteitslabel met 10 jaar verlengd. 
Zwarteput is nog steeds een topstiltegebied! Dat vraagt om feest 
in Bilzen, Lanaken en Zutendaal.  

In deze context schreven onze leerlingen L5 en L6 een brief: 

“Hoe ziet onze wereld eruit in 2030?” 
 
Wij overhandigen deze brieven aan schepen mevr. C. Gorissen die de brieven in het 
gemeentehuis zal bewaren tot 2030. Alle briefschrijvers zullen in 2030 worden uitgenodigd 
om hun brief te lezen. 

Programma 

 10.00 u. - Vertrek stille wandeling. Er zijn drie vertrekpunten, één per stiltegemeente. 

 Bilzen: parking domein Hoefaert, Hoefaertweg  -  Lanaken: parking recreatiepark De 
Krieckaert, Krieckaertlaan  -  Zutendaal: parking Broeder Bertus, Kiewitseweg, Zutendaal 

 10.30 u. - Samenkomst aan de Roelerbeek (in het stiltegebied) 

 officiële ondertekening van de verlenging van het stiltelabel - voorstelling infoboekje stilte 

 overhandiging Trage Post door leerlingen van basisscholen uit de drie stiltegemeenten 

 Receptie 

 11.30 u. Terug wandelen naar de parking 
 

Afspraak : zondag 29 oktober 10u  
parking recreatiepark De Krieckaert 

 
Enkele mededelingen 
- vanaf maandag 6 november dragen alle leerlingen Lagere school verplicht het fluovestje op de weg  
  naar school en terug naar huis; 

- er ligt sinds begin schooljaar een hele verzameling verloren voorwerpen in de hoofdgang lagere  
  school en in de kleuterschool (kleren, brooddozen, bekers): deze worden bewaard tot en met  
  dinsdag 7 november. Wij schenken nadien aan het goede doel. 

- met de verzamelde batterijen tussen september en nu konden we bijkomend materiaal aankopen  
  voor de spelboxen speelplaats voor een bedrag van 49 euro. De actie K3 liep ten einde deze week. 

  We sparen ijverig verder bij Bebat voor meer punten en meer centjes … 
 



Herfstwandeling 
 
Op 5 oktober wandelden alle leerlingen lagere school 
door de bossen van Gellik.  
Enerzijds om te genieten van de natuur tijdens de herfst 
maar ook voor het goede doel. 
 

Dank aan allen voor je inzet en de sponsoring. 
 
 
 

  

Herfstwandeling KA en KC     maandag 16 oktober 2017 

Ook de kleuters stapten de natuur in. Lees hun verslagje maar. 

Deze voormiddag zijn we gaan wandelen.  

De juf had bordjes gezet met egeltjes erop zodat we samen 

de weg konden zoeken.  

 

We leerden over de blaadjes die 

vallen van de bomen en over de 

verschillende vruchten in de 

bomen. 

De juffen hadden zakken mee en 

wij mochten eikels en kastanjes 

zoeken.  

We hebben genoten van de natuur en dit samen met een heerlijk 

herfstzonnetje (en zomerse temperaturen :-) 

  

 
 

 

Ons klasje eerste leerjaar in de krant 
 

 
 
 
 
 
 



L2 naar de kinderboerderij 
 
Naar jaarlijkse gewoonte maken de leerlingen van L2 pizza 
op de kinderboerderij.  
Eerst werken, dan smullen maar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het letterwinkeltje van KD 
 
Er wordt al hard gewerkt en veel geleerd in KD. Zij werkten met letters in het letterwinkeltje. Lees 
maar mee welke activiteiten ze zoal hebben gedaan. 

        - We hebben reuze letters versierd en geknipt. Ze hangen mooi op in de klas. 
- De zoektocht rond de letter “K” Vb: Kalebas, kaars, kam, konijn, koe, kaas, kuiken, kastanje, krijt,  
  kroon, kabouter, kleedje, … 
- We hebben een ketting van onze eigen naam gemaakt. Dat was een uitdaging. De letters moesten in  
  de juiste volgorde en niet ondersteboven!! 
 

- Wat kunnen wij al goed de letters sorteren!! 
 
- Wat we heel leuk vonden was het “lettermeppen” met de  
  vliegenmepper op het krijtbord. 
 
- We hebben letters gestempeld, geschreven, geplakt, in het zand  
  gemaakt, op het bord geschreven. 
- De letterflat maken, letters bakken, een eigen letterboekje maken  
  (veel werk!!), letters tellen, kleiletters maken, letters kopen in onze  
  eigen letterwinkel.…  

  

 

 

 



Tutor- lezen in de lagere school 

Samen lezen is zoveel leuker. 

Tutor-lezen is een manier van lezen waarbij leerlingen elkaar 

helpen en waarbij ze sociale vaardigheden ontwikkelen.  

Afwisselend lezen beide leerlingen een stukje tekst. 

 

 

Twee keer per week lezen alle leerlingen van de lagere school 

samen met een medeleerling. We maken een combinatie van 

L1 en L4 – L2 en L5 – L3 en L6. 

  

 
 
 
 

 
 

Wij wensen jullie allen een aangename en deugddoende 
herfstvakantie toe! 

 
We blikken even vooruit met … 
 
Zondag 26 november Sint-ontbijt 

Woensdag 29 november Pedagogische studiedag 
Woensdag 6 december Sint op school 

Woensdag 20 december Viering in de kerk van Gellik 
 
 
 


