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VOORWOORD

Beste lezers,

Hartelijk welkom bij de eerste editie van onze Minnekrant!

16 maart 2020 zal in de geschiedenisboeken opgenomen worden als de dag
waarop de lessen in het onderwijs geschorst worden. Plots zaten de kinderen
niet op hun vertrouwde schoolbanken, konden ze niet ravotten met hun
vriendjes, konden ze geen moeilijke vragen stellen aan hun vertrouwde
klasleerkracht,… . 
Ook voor het leerkrachtenteam was het schrikken. Hoe gingen we kwalitatief
onderwijs kunnen bieden van op afstand? Hoe kregen we de noodopvang
georganiseerd? Zoveel vragen waar we oplossingen voor zochten. 

Maar kijk nu een weekje later hoe ver we staan! Dankzij alternatieve
hulpmiddelen staat het leerkrachtenteam nog altijd in goede verbindingen
met de kids.

Lieve lezers, om in deze bizarre tijden met elkaar in contact te blijven,
lanceren we dit spiksplinternieuwe schoolkrantje! Via deze krant willen we
tonen wat jullie kinderen zoal uitspoken, welke mooie werkjes ze maken,
educatieve tips delen en natuurlijk kunnen de nieuwtjes van ’t Minnepoortje
niet ontbreken!

Veel lees- en kijk plezier!

Meester Tom
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GOED NIEUWS
BERICHTEN

 
"Het mag al eens goed nieuws zijn..."

Dierenasiel Beveren zit met voedseltekort door hamstergedrag, maar
krijgt gulle donatie

Verschillende dierenasielen kampen met een voedseltekort door de coronacrisis. Dierenasielen teren voor
een groot deel op voedseloverschotten van restaurants en winkels, maar momenteel is er amper voedsel
over, nu restaurants gesloten zijn en winkels leeg gehamsterd worden. Rata's Animal Shelter in Beveren
lanceerde daarom een oproep op Facebook en die kreeg meteen gehoor: Hotel Beveren deed een gulle
donatie. 

Er blijven beelden opduiken van mensen in lange rijen aan de ingang van
winkels en van overvolle winkelkarren. Dat hamstergedrag is niet alleen
onnodig, maar heeft ook negatieve gevolgen. Zo kampen dierenasielen nu met
voedseltekorten.
Door het hamstergedrag hebben winkels geen voedselresten meer voor onze
dieren
Bart Cosyns van Rata's Animal Shelter 
"Momenteel verblijven zo'n 130 dieren bij ons. Honden, katten, vogels en zelfs
hoevedieren. Om die allemaal te kunnen voeden zijn wij grotendeels
afhankelijk van voedseloverschotten van restaurants en winkels",  vertelt Bart
Cosyns van Rata's Animal Shelter in Beveren. "Restaurants zijn volledig
gesloten, natuurlijk. Maar door het hamstergedrag van de mensen hebben nu
ook de winkels geen voedselresten meer voor ons."

Oproep op Facebook 
"Onze voedselvoorraad was bijna op, dus moesten we dringend op zoek naar
andere bronnen om aan voedsel te geraken voor de dieren. Maandag hebben
we een oproep gelanceerd op Facebook", gaat Cosyns verder.  "We zochten
donateurs. En die hebben we gevonden!"

Gift van Hotel Beveren 
Bart Cosyns: "Plots stonden twee bestelwagens op de oprit. Helemaal uit het
niets, mensen die we niet kenden. Ze plaatsten maar liefst 7 bakken groenten
voor de deur! Ik had tranen in de ogen. Het waren blijkbaar mensen van Hotel
Beveren. Zij waren hun koelkasten aan het leegruimen en hadden onze oproep
gezien."

Met de gift zal het dierenasiel in Beveren even zoet zijn. "Ik kan hier zeker 4 of
5 dagen mee verder. Ondertussen heb ik genoeg tijd om verder te zoeken naar
andere oplossingen."
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Disneyland Paris schenkt 15 ton etenswaren aan goede doelen tijdens sluiting

 
Door de uitbraak van het coronavirus is Disneyland Paris al zeker tot het einde van de maand gesloten en
dus blijft er heel wat voedsel liggen. Het Franse park heeft daarom beslist om maar liefst vijftien ton eten
te doneren aan lokale en nationale verenigingen. 

Medewerkers van Disneyland Paris hebben verse producten, waaronder salades, fruit en zuivel,
geïdentificeerd, verzameld en herverdeeld onder Franse liefdadigheidsorganisaties, waaronder Secours
Populaire Français en Restaurants du Cœur. Die gaan het voedsel uitdelen aan dak- en thuislozen.

“Deze grootschalige schenking is slechts een voorbeeld van onze langdurige inzet voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan en mensen in nood te ondersteunen”,
klinkt het bij het Franse park. 

Het magazijn van Disney ligt vol voedsel dat anders toch verspild zou worden.
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Aalstenaar brengt muzikale ode aan viroloog Marc Van Ranst:

“Hopelijk brengt het wat verlichting in deze moeilijke tijd”

 
Twee vrienden uit Aalst en Brugge hebben een lied geschreven over Marc Van
Ranst. Het nummer, een parodie op “Hoe Het Danst” van Marco Borsato, is
intussen al zo’n 80.000 keer bekeken.  
  
“We zitten thuis, corona gaat door heel het land. Maar ik reken op de expertise van één man”, klinkt het in
de youtubehit van Pieterjan Marchand uit Brugge en Jeff Bronder uit Aalst. Zij schreven een ode aan
viroloog Marc Van Ranst; de man die in deze coronacrisis te zien en te horen is op alle media.
 
"Supercontent" 
Pieterjan en Jeff beheren het youtubekanaal “Supercontent”. Daar posten ze wekelijks video’s die mensen
aan het lachen moeten maken. “Zoals iedereen, zijn ook wij op zoek naar een manier om om te gaan met
deze coronacrisis”, vertelt Aalstenaar Jeff Bronder bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “We wilden graag iets
positiefs doen. Zo kwamen we al snel terecht bij viroloog Marc Van Ranst.”

We zagen dat er nood is aan een lied over Marc Van Ranst.
“Zondag hadden we een verzameling van enkele quarantainehits op ons youtubekanaal gezet. Zo zagen
we dat er nood is aan een lied over Marc Van Ranst. Iedereen zoekt in deze tijdens een manier om met de
hele situatie om te gaan. Hopelijk kan onze parodie hierbij helpen. Misschien brengt dit wel wat
verlichting.”

"Hoe Het Danst" 
De vrienden maakten een nieuwe tekst op “Hoe Het Danst”, een hit van Marco Borsato. “Het nummer past
perfect bij wat we wilden vertellen”, zegt Jeff Bronder nog. “Alles begint heel ingetogen, maar op het einde
zit er dan toch wat hoop in de melodie. En “danst” rijmt op “ranst”, dat is ook mooi meegenomen”, lacht
Jeff. 
Ook Marc Van Ranst is fan, laat hij weten op Twitter.

Beluister zelf het lied!
https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y&feature=emb_logo
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Hoe een recordvliegend
papieren vliegtuigje maken
volgens een Guinness World
Record Holder
Als je ergens goed in wilt zijn, moet je van
de beste leren.
In 2012 vestigde John Collins het
Guinness Wereldrecord voor de verste
vlucht in een papieren vliegtuig - en nu
deelt hij zijn geheim van succes met de
wereld.
In deze video van Great Big Story laat
Collins zien hoe je drie verschillende
papieren vliegtuigen vouwt: zijn
recordbrekende Suzanne-ontwerp, de
Tube (die precies is gevormd hoe het
klinkt) en het Boomerang-model voor het
doen van trucs.
https://www.youtube.com/watch/?
v=1OPuYLg-GDU

 
Van Antwerpen tot
Brussel: ons land
applaudisseert voor "onze
helden van de zorg"

In navolging van de applausacties in
het buitenland hebben op tal van
plaatsen mensen hun waardering
getoond voor het werk van artsen en
verpleegkundigen in deze
coronatijden. Onder het motto "België
applaudisseert voor onze helden van
de zorg" werden alle landgenoten
uitgenodigd om vanop hun balkon of
terras in de handen te klappen. 

 
Sparwinkel Ottenburg zet
boodschappen opzij voor
hulpverleners na noodkreet
verpleegster
Opvallend initiatief in Ottenburg, de
uitbater van de lokale supermarkt
Spar, zet de boodschappen klaar
voor zorgverleners die niet tijdig in
de winkel raken. Zij kunnen hun
boodschappen doorgeven en deze
zelfs na sluitingstijd komen
ophalen.

Uitbater Kris Fransoo hoorde dat
mensen die in de zorgsector
werken met onregelmatige of late
uren, vaak in een lege supermarkt
terecht komen. Daar wou hij iets
doen. Mensen kunnen bellen of een
bericht sturen en hij zet de
boodschappen klaar. En er is veel
vraag naar: "We hebben al een
aantal bestellingen binnen en ze
komen soms van heel ver."

 
Vrouw uit Lievegem nodigt
mensen uit in haar tuin:
“Kinderen kunnen hier
ravotten, maar wel volgens
de regels”
 
 
Een vrouw uit Waarschoot, bij Lievegem,
stelt haar tuin ter beschikking aan mensen
met kinderen die van de buitenlucht willen
genieten. “Niet iedereen heeft een tuin”,
klinkt het. “En dat is in deze coronacrisis
heel vervelend.” Ze nodigt mensen –
conform de regelgeving – uit bij haar thuis.
“Ik zorg dat iedereen een eigen uurslot
krijgt.”

https://www.youtube.com/watch/?v=1OPuYLg-GDU
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Zie ons hier
tuinieren in het
zonnetje... 
 

 
Knap gekleurd!
 

 
Lezen kan op allerlei
manieren...

 
Ik hou me aan de daglijn!
 

We blijven kleuren...

 

DE KINDEREN IN
BEELD
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VLIJTIGE

WERKERS
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We kregen massaal veel foto's toegestuurd, hartelijk dank
hiervoor! Hieronder enkele kiekjes... . 

 
Sta ik goed 
op de foto?
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Toon loopt over een brug. Het is net 12
uur 's middags. Hij eet zijn brood maar
half op en dan gooit hij de rest naar
beneden. Een man die net voorbij loopt,
krijgt het brood op zijn hoofd. Hij vraagt:
'Was dat met opzet?' Zegt Toon: 'Nee,
met jam!'
 

 

MOPPEN EN
RAADSELS

 

1. Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?

2. Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit?

3. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger.
Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat?

4. Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en vertrekt
weer op Vrijdag. Hoe kan dat?

5. Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88?

Twee bananen zitten in
een bar. Zegt de ene
banaan tegen de andere:
'Wat wil jij later worden?'
Antwoordt de andere
banaan: 'Rechter!'

 
Los onderstaande raadsels op. De antwoorden mag je mailen
naar je klasjuf. Wie weet verschijnt je naam in het volgende

krantje... . 

Een lieveheersbeestje en een
duizendpoot hebben afgesproken in een
café. Pas twee uur nadat ze afgeproken
hadden, komt de duizendpoot binnen.
'Waar was je?' vraagt het
lieveheersbeestje. 'Oh,' zegt de
duizendpoot, 'er stond een bordje met
"voeten vegen!" bij de deur.'



/

11

 

WIST-JE-DATJES

Wist je dat pasgeboren dolfijnen een
klein plukje haar op hun kin hebben?

 
Wist je dat een alligator twee tot drie jaar zonder eten
kan?
 

 
Wist je dat de langste worm ter wereld wel tot
30m lang kan worden?
 

Wist je dat cobra’s hun gif tot wel twee meter ver kunnen
spugen?

Wist je dat een tornado zelf onzichtbaar is, maar
zichtbaar wordt door regendruppels?

Wist je dat de oceaan gemiddeld dieper is dan 11
op elkaar gestapelde eiffeltorens?
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Titel

 

SPELLETJES
 

Los jij onderstaande puzzels op? 
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De oplossingen vind je in het volgende Minnekrantje!
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Kleur je deze mooi in? 
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INTERNETHITS
VAN DE WEEK

 
Om je kinderen niet zomaar voor de tablet te parkeren, maar
educatief verantwoord aan de slag te gaan zetten we hier
wekelijks enkele educatieve websites en apps op een rijtje.

Padlet
Padlet is een online prikbord waarop je heel gemakkelijk
berichtjes, documenten, foto’s kan plaatsen.
Voor onze lagere school heeft elke klas zijn eigen padlet waarop
leuke opdrachten terug te vinden zijn. Door op de afbeelding
boven een bericht te klikken kom je automatisch bij de juiste
documenten of websites terecht om mee aan de slag te gaan.
Ook de padlets voor onze kleuters zijn in de maak. Hopelijk
vallen deze even goed in de smaak als deze van de lagere
school.

Fundels

Veelvuldige onderzoeken benadrukken het positieve effect van het dagelijks
voorlezen, maar omdat hier tijdens het drukke alledaagse leven niet altijd tijd voor
is, biedt Fundels hier een alternatief.  Fundels brengt de mooiste verhalen en
prentenboeken tot leven!  Op die manier draagt Fundels ten volle bij aan de
taalontwikkeling van jullie kinderen. Tot 3 april zijn er een aantal titels uit onze
catalogus gratis beschikbaar.
Hoe krijg je toegang tot de gratis boekjes?
* Download de Fundels-app in Google Play of de App Store
* Meld je aan met je 'MijnBibliotheek'- profiel of kies voor 'Doorgaan zonder aan te
melden'
* De gratis boekjes vind je bovenaan in het catalogusscherm onder ‘Jouw collectie
* Klik op downloaden om toegang te krijgen tot de boekjes.
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Ava & Trix
Ava & Trix zijn twee zussen die knotsgekke avonturen beleven en er al eens
een potje van maken. Net daarom hebben de hulp van jullie kinderen nodig. Met
wetenschappelijke proefjes kunnen ze Ava en Trix uit de nood helpen.
Kinderen moeten bij dit spel enerzijds online spelen, maar moeten daarnaast
echt aan de slag om via onderzoekend leren een oplossing voor de zussen hun
probleem te vinden. Meestal hebben ze daarvoor huis, tuin en
kokenbenodigdheden nodig. Ouders wees dus gewaarschuwd dat wanneer
jullie kinderen met dit spel aan de slag gaan er wel eens plots dingen uit de
keukenkast verdwenen kunnen zijn.
Ava & Trix is gratis te downloaden en telt vijf episodes, waarvan enkel ‘de
codekrakers’ minder geschikt is om thuis te spelen. Het spel is geschikt voor
kinderen vanaf acht jaar.
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NIEUWS VANUIT 
'T MINNEPOORTJE

 

Annulatie Urban Run
 
Op vrijdag 24/4 stond onze eerste
Urban Run op de agenda. De stad
Diest heeft beslist om deze
belevingstour te annuleren. Alle
stadsactiviteiten worden afgelast tot
en met 15/5. Het stadsbestuur
zoekt naar een een nieuwe datum. 
 

Bouwnieuws
We blijven verder werken aan
onze nieuwbouw. Deze week
bestelden we schoolborden met
een lengte van 5m!

Begin april worden de meubeltjes
van het 6e leerjaar geleverd. We
kijken er alvast naar uit!

Als alles volgens plan verloopt,
wordt er na de paasvakantie
geverfd en vloer gelegd. Een grote
dankjewel aan de werkmannen... .

Rusthuis Hof Ter Heyde - Bekkevoort
Minstens tot het einde van de paasvakantie sluiten alle woonzorgcentra in
Vlaanderen de deuren voor bezoek. Enkel mantelzorgers, externe
zorgverstrekkers, sommige vrijwilligers en stagiairs krijgen een uitzondering. Om
deze mensen een hart onder de riem te steken willen we aan jullie allemaal
vragen om een tekening of een brief naar het rusthuis te sturen. Zo krijgen deze
mensen een leuke verrassing en hebben ze niet het gevoel dat ze er alleen voor
staan.  

De leerlingen van de 2e graad gingen normaal op bezoek naar het rusthuis. Dit
werd door de huidige crisis uitgesteld. 
Wie een mooie tekening gemaakt heeft, kan deze verzenden naar:
Gemeente Bekkevoort
Eugeen Coolstraat 17, 3460 Bekkevoort
Of mailen naar info@bekkevoort.be

mailto:info@bekkevoort.be
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Pyjamadag 
Op vrijdag 17 maart hebben we een hele leuke dag beleefd, want we mochten in
onze pyjama naar school komen!
We deden dit, omdat er heel wat zieke kinderen zijn die niet naar school kunnen
gaan en zo van thuis uit toch de lessen kunnen volgen via een
speciale computer en webcam. Wij vonden dit allemaal fijn, want we mochten in
onze pyjama buiten spelen en samen met de klas hebben we dan ook een foto
gemaakt in onze pyjama!

Online jeugdboekenmaand
De maand maart is gekend als de jeugdboekenmaand. Ook bij ons wordt er, naast
het kwartierlezen, extra tijd besteed aan het lezen. Dit jaar is het thema kunst. Omdat
door het Coronavirus deze jeugdboekenmaand zo voorbij was, is er nu de online
jeugdboekenmaand. Wat wil dit zeggen? Je kan tot eind maart elke dag een gratis
online auteurslezing/workshop volgen. Op de website gaan ze boeken lezen, muziek
leren maken en samen tekeningen bedenken. De lezingen zijn de ene dag op maat
van kleuters en de andere dag geschikt voor kinderen van de lagere school. 
TIP: In het archief kan je ook fragmenten gaan herbekijken. 
Veel lees- en luisterplezier! 
https://www.frankdaenen.com/online-jeugdboekenmaand/

https://www.frankdaenen.com/online-jeugdboekenmaand/
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NIEUWS VAN DE
LEERKRACHTEN

Meester Tom heeft
veel werk...
gelukkig krijgt hij
uitstekende hulp!

 
Ook het secretariaat 
blijft van thuis werken...

 

Berichtje van de leerkrachten
van de lagere school
 
Elke week voorzien we weekcontracten
voor onze leerlingen. Ook raden we aan
om eens een kijkje te nemen op de
padlets. Dit online prikbord vullen we
regelmatig aan met nieuwigheden! 
Hieronder vind je de links:

- Padlet L1
-  Padlet L2
- Padlet L3
- Padlet L4
-  Padlet L5
-  Padlet L6
 

Boodschap van de kleuterjuffen

De kleuterjuffen maakten ook voor de
kleinste kapoenen een padlet en een
bingo!
- Padlet Onthaal en K1
-  Padlet K2 en K3

Een warme oproep...

Hey, ja.. jij daar lieve lezer... we
zouden het super tof vinden als jullie
werkjes, foto's, cartoons, je allerbeste
moppen, leuke instructies voor een
knutselwerkje, en nog zoveel meer ...
wil delen! Stuur een berichtje naar je
klasjuf en misschien staat jouw idee in
het volgende Minnekrantje!

https://padlet.com/anlaenen1/j957xwb04ob
https://padlet.com/anlaenen/Bookmarks
https://padlet.com/anlaenen/tgcuv6suyey9
https://padlet.com/anlaenen/26yntcivqu1g
https://padlet.com/anlaenen1/3q52n84ygvto
https://padlet.com/anlaenen1/mru08nrkb5s
https://padlet.com/arianevankelecom/d84rfmdfm64t
https://nl.padlet.com/sarahtielens2/q2rzhra1o8ro


/

20

 
Sporten blijft belangrijk. Juf
Lotte, juf An en juf Leen geven
het goede voorbeeld!
 

 
Ons schoolteam wenst ieder van jullie veel moed... 

 

 
Juf Kim, Juf
Liesbeth en Juf
Kelly zijn in een
creatieve bui...
Maak mooie
knutselwerkjes!
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JARIGE VAN
DE WEEK

 

Gefeliciteerd, Mila Servotte

Op 16/3 werd Mila uit het 2e leerjaar 8
jaar. We wensen haar een gelukkige
verjaardag!

 

Gelukkige Verjaardag,
Liesel Peeters

Hip hip hoera voor Liesel uit
het 2e leerjaar! Ze werd op
18 maart 8 jaar. 
 

Lia Andries werd 3 jaar!

Lia uit de onthaalklas was jarig
op 18/3. Een dikke knuffel van
heel het leerkrachtenteam.  

Hip hip hoera voor
Amber Lenaerts

Op vrijdag 20/3 mocht
Amber 8 kaarsjes
uitblazen! Juf Rina wenst
jou een fijne verjaardag. 

Proficiat Cas Van der Zande!

Van harte gefeliciteerd met je 12e
verjaardag! Cas uit het 6e leerjaar
was op 21/3 het feestvarken van de
dag. 

Prettige verjaardag, Hanne
Versin!

Op 22/3 was het een bijzondere dag
voor Hanne uit L6. Ze werd 12 jaar! 


