Gellik, 2020-02-20

Nieuwsbrief februari 2020
Februarimaand
Februari doet ons denken aan Lichtmis, Valentijn, carnaval, dikke truiendag, een
schrikkeljaar, de eerste krokussen en narcissen. De lente kondigt zich stilaan aan: bomen
vertonen hun eerste knoppen, we zien trekvogels op
zoek naar een nieuwe plek, we rijden niet meer door
het donker naar school.
De dagen lengen aan een snel tempo, het zonnetje is
af en toe van de partij doch lage temperaturen en
koude wind spelen ons nog regelmatig parten. De
eerste week van februari is vaak de koudste periode
van het hele jaar.

Thematisch werken in de klas
In januari en februari tellen we het grootst aantal zieke kinderen in onze klassen: we spelen
hier zeker op in met onze leerlingen.
L1 brengt een bezoek aan de dokter. Enkele kinderen mogen
ervaren hoe het onderzoek in het kabinet van de dokter verloopt.
En hoe geweldig is het wanneer de
ziekenwagen een bezoek brengt aan school.
Lisa’s papa vertelt ons wat er zich allemaal in
de ziekenwagen bevindt, juf Elke mag de
brancard uitproberen en juf Annelien de
nekkraag.

De kleuters leren over de verschillende kinderziektes en mogen
zelf instaan voor de verzorging van zieke kindjes.

Techniek in de klas
Wetenschap- en techniekonderwijs wakkert de natuurlijke
nieuwsgierigheid van kinderen aan en doet een sterk beroep
op de 21ste eeuwse vaardigheden zoals samenwerken,
creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen,
en zelfstandig en kritisch denken.
Het is van belang om kinderen al jong kennis te laten maken met wetenschap en technologie
om hen op jonge leeftijd hun talenten op dat vlak te laten ontdekken.
Onze kinderen zijn steeds heel enthousiast als zij techniek krijgen
aangeboden. Kijk maar even mee.
De kleuters van KB genieten van de proefjes bij Technopolis.

De oudste kleuters van KD maken voederzakjes
voor de vogels in het bos.

In L1 maken we een technische stroomkring.

Leren buiten de klas
Outdoor Learning, geïntegreerd bezig zijn met de
realiteit. Er zijn zoveel leerkansen buiten de klas die we
proberen te benutten.
KD bezoekt de boerderij,
maakt kennis met
voertuigen, de runderen, de
hooizolder, …

… en leert over het postkantoor, de
postbode en de postbus, schrijft
brieven en post ze voor verzending.

Leerlingen in de kijker
Een jeugdprinses, een jeugdprins, en dan nog wel
beiden in dezelfde klas….
L5 is gezegend tijdens dit carnavalsseizoen 2020.
Proficiat Yorbin, jeudprins Lanaken!
Proficiat Bo, jeugdprinses Gellik!
We wensen jullie een onvergetelijke tijd toe.

Een bewijs …. Gek zijn doet geen pijn!
Hoe een ‘coole’ weddenschap uitmondt in een
‘fris’ momentje op een koele’ ochtend in januari.
De ijsberen van het Bieske!
Gellik
24 januari 2020
8.25 uur

1 ° Celsius

Hartelijk dank!
Voedingsketen Carrefour Lanaken - Smeermaas
organiseerde in november en december een
jetonactie ten voordele van de lagere scholen in
Groot-Lanaken.
Elke school mocht een mooie cheque in ontvangst
nemen geldig gedurende een jaar. Voor onze
school een winkelwaarde van 204 euro.

Hartelijk dank!!!

Anti-pest
De jaarlijkse actie tegen pesten ging
afgelopen week van start.

Voor onze VIP juf Brigitte hangt
alvast een mooie outfit klaar!

Carnaval

L5 met jeugdprins Yorbin en jeugdprinses Bo.

De kleuters van KB genieten met volle teugen
van het kleutercarnaval.

Schoolcarnaval@’t Bieske
Vrijdag 21 februari 2020
Wij nodigen u van harte uit op een gezellig
samenzijn vanaf 15 uur in de sporthal van onze
school.

Onze kalender

Maandag 2 maart

Tabletproject in de bib van Lanaken voor L3 en L4

Oudercontact KD

Dinsdag 3 maart

Oudercontact KD

Donderdag 5 maart

Typles (9)

Vrijdag 6 maart

Zwemmen L1 en L3

Dinsdag 10 maart

Actie anti-pest voor alle kinderen van de basisschool

Donderdag 12 maart

Lessen wetenschappen voor de leerlingen van L6 in HHC Lanaken

Vrijdag 13 maart

Bednet

Maandag 16 maart

Vergadering oudercomité

Donderdag 19 maart

Bezoek WZC L2
Toneel in CCL voor KB (voormiddag) en L1 (namiddag)
Bezoek bib voor alle klassen lager KB en KD Typles (10)

Vrijdag 20 maart

Schoolreis kleuterschool

Dinsdag 24 maart

Vertrek plattelandsklas naar Teuven voor L5

Woensdag 25 maart

Plattelandsklas L5 Teuven

Donderdag 26 maart

Plattelandsklas L5 Teuven

Vrijdag 27 maart

Terugkeer plattelandsklas L5 Teuven
Zwemmen L1 en L3

Woensdag 1 april

Bezoek kinderboerderij voor KB

Donderdag 2 april

Rapport lagere school vraaggestuurd oudercontact lagere school

paasvakantie

van maandag 06 april tot en met zondag 19 april

Zwemmen L2 en L5

Zwemmen L4 en L6

Kijkdag kleuterschool

Wij wensen jullie allen een prettige krokusvakantie toe!

