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Belangrijke info
Verkeersweek 16-20 april
Gedurende een ganse week zullen de leerlingen lagere school werken rond verkeer en
veiligheid.
Wij vragen aan alle leerlingen van L1 tot en met L6 om tijdens
die week elke dag fiets, fluovestje en eventueel fietshelm mee te brengen.
Leerlingen komende van de Vlootgracht, Zilverdennenlaan, Edgard Wilemstraat, Bergstraat …
plaatsen hun fiets aan de ingang kleuterschool in de tussengang. Leerlingen komende van de
Dorpsstraat, Kerkstraat, wijk Sint-Augustinusstraat … rijden binnen via de hoofdingang school.
De leerlingen zullen o.a. fietsparcours afleggen op de speelplaats en/of de openbare weg.
Voor de groep L6 zijn we op zoek naar enkele ouders die de route op de weg kunnen
ondersteunen of positie innemen op de kruispunten op di 17 april tussen 14.30u en 1520u.
U kan zich hiervoor aanmelden bij de klasleerkracht meester Guido of via het secretariaat.

Schoolzwemmen
Steeds vaker zien we verzuim voor de zwemlessen. Deze maken deel uit van het
lessenpakket en zijn een verplicht deel voor de leerlingen. Enkel o.w.v. een gegronde reden
en met schriftelijke bevestiging kan een leerling worden vrijgesteld van deze les.

Oudercomité
Ons oudercomité is een groep hardwerkende en enthousiaste ouders die voor onze school en
voor onze leerlingen het verschil willen maken. O.w.v. uitstroom zijn zij voor de komende jaren
op zoek naar nieuwe krachten en versterking van hun team.
Volg hun promofilmpje mee via onze website www.tbieske.be en via de info op Gimme.
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Wetenschap en techniek ook voor kleuters
Werken aan de 21 eeuwse vaardigheden
De 4-jarige kleuters werken met DOC de robot, al spelend leren zij programmeren.
Programmeren is eigenlijk het uitschrijven van instructies om een probleem op te lossen,
een groot probleem in
kleinere stukjes
verdelen.

De 5-jarigen gaan ze aan de slag met de BeeBot.
Deze oplaadbare robot kan je bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A
naar punt B te komen moet de robot van tevoren de juiste commando’s krijgen. Deze
commando’s kun je geven door de juiste knoppen in te drukken.
Opdrachten met DOC en de Bee-Bot dragen bij
aan oefening in logisch
denken en
probleemoplossende
vaardigheden. De
leerlingen maken een
plan, testen, evalueren en
wijzigen het programma
als dat nodig is.

En ook dit is techniek.

Lessen op de kinderboerderij
Winterles voor L1

Havermoutkoekjes maken met L5

Feest voor groot en klein

Carnaval op school

Bezoek van de paashaas

Vrolijk Pasen en een
deugddoende vakantie!
We blikken even vooruit met …
Zondag 22 april
Maandag 30 april
Zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 30 mei
Maandag 25 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni

Vormsel 9.30u kerk Veldwezelt
Vrije dag
Schoolfeest
Hemelvaartdag
Brugdag
Eerste Communie 14u kerk Gellik
Pinkstermaandag
Pedagogische studiedag
Proclamatie L6
Schoolreis
Viering in de kerk van Gellik

