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Beste lezers,

We zijn al aan onze 2e editie toe… Wat kunnen we jullie meegeven in deze
speciale tijd?

We denken veel aan onze leerlingen, zij hebben immers nooit zoiets
meegemaakt, voelen ook de constante spanning. Het idee van 5 weken vrij
zullen ze in het begin geweldig gevonden hebben, niet realiserend dat de
werkelijkheid is dat ze thuis vast zitten zonder naar hun vriendjes te kunnen.
Onze leerkrachten proberen leerlingen samen met hun ouders op weg te
helpen. Beseffend dat het geen evidentie voor ouders is. Wij weten dat dit
niet gemakkelijk is en ook jullie verdienen een dikke knuffel en een luid
applaus! 

Kinderen hebben nu vooral behoefte aan veiligheid en zich geliefd voelen.
Laat kinderen in deze tijd maar iets meer kind zijn. Speel buiten en ga met ze
wandelen. Geniet van het mooie weer, de lente is immers in het land! Als
echte ontdekkingsreizigers kunnen ze op berenjacht. Kunnen ze speuren
naar insecten, vogels,… . Als architecten kunnen ze aan de slag gaan met
twijgjes, keitjes, blaadjes, vruchtjes,… . Fascinerend allemaal! Bak koekjes
en klieder met verf. Speel bordspellen, puzzel en kijk films. Begin een boek
te lezen, samen met het hele gezin. We zijn weer even baas over onze vrije
tijd! 

Maak je maar geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten
in hetzelfde schuitje en ze zullen het allemaal wel redden. Met het hele team
bekijken we hoe we verder aan de slag gaan. Als we nadien terug zijn in het
klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en ze tegemoetkomen op hun
niveau.

We willen jullie volgende inspiratie meegeven: “Het kwade is sterker, het
goede is met meer. We mogen nog altijd praten met elkaar, luisteren naar
muziek, lezen wat we willen, wandelen in het bos en hopen op meer.”
(Rutger Bregman, Historicus)

Hou jullie gezond en veel leesplezier! 
Meester Tom

 

VOORWOORD
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GOED NIEUWS
BERICHTEN

Puzzelverkoop stijgt door de coronacrisis: vorige week
was er een stijging van maar liefst 438,5%

De meeste mensen moeten door de coronacrisis meer tijd thuis doorbrengen en
dat veroorzaakt een stijging in de verkoop van puzzels. Dat laat Jumbo, een
speelgoedfabrikant weten. "Het aantal orders op puzzels, bordspellen en
educatief en creatief speelgoed is sinds de crisis gigantisch toegenomen."
"Vorige week werd er een plotse stijging van maar liefst 438,5 procent gemeten in
de online doorverkoop van alle puzzels en het educatieve speelgoed. Daaruit
kunnen we concluderen dat er een puzzelhype ontstaan is."

Vorige week werd er een plotse stijging van maar liefst 438,5 procent gemeten in
de online doorverkoop van alle puzzels en het educatieve speelgoed.
Volgens Jumbo gaat het vooral om "drukke, getekende platen, waarbij in detail
veel humor en nostalgie te vinden is".

Je klasjuf/meester is
benieuwd of jij ook een
leuke puzzel gemaakt
hebt...

 

Bloemencowboy bezorgt narcissen aan woonzorgcentrum
 
Spalbekenaar Dimitri Meuwis, bekend als Bloemencowboy, heeft vrijdagochtend 150 bussels narcissen
bezorgd in woonzorgcentrum Ocura in Herk-de-Stad. Alle 75 bewoners en de 70 personeelsleden kregen
een bosje met een vrolijk bedankkaartje erbij.
“Ik start een bloemenpluktuin op in Spalbeek, waar normaliter nu de eerste bloemen zouden kunnen
geoogst worden”, vertelt Dimitri. “Maar omdat niemand op het terrein mag, heb ik de narcissen, mijn
eerste bloemen die klaar zijn, nu zelf geoogst. Ik had in de afgelopen maanden liefst 5.500 bloembollen
geplant op een enorm terrein. Midden april komt een gigantische lading tulpen in bloei te staan en daarna
zijn er de hele zomer door veldbloemen te oogsten. Ik hoop dat we tegen die tijd alle bloemenliefhebbers
terug op het terrein kunnen toelaten. In afwachting heb ik al 750 narcissen zelf geplukt en er mooie
bosjes van telkens 5 bloemen van gemaakt. Ik kreeg de fijne raad om ze aan de mensen in het
woonzorgcentrum te bezorgen, iets wat me in deze dagen echt wel een plezant initiatief lijkt.”
 
“We zijn er super blij mee”, glundert zorgcoördinator
Annick Janssens. “Zeker omdat Dimitri echt aan
iedereen, zowel de bewoners als de zorgkundigen
gedacht heeft is dit dubbel plezant. Alles wat in deze
momenten anders dan anders is en de dag een beetje
breekt, helpt ons echt vooruit. Bovendien vindt
iedereen een bosje mooie bloemen altijd fijn en deze
narcissen zijn echt de mooiste die ik ooit gezien heb.
Grote bloemen waar Dimitri dan ook nog een heel fijn
kaartje bij bezorgde.”
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Opzetstukjes
Volgens Jochen is het ene model het andere niet. “Je mag in dit geval niet voor
een te goedkoop exemplaar gaan. Bij goedkope tondeuses zijn de mesjes vaak
niet scherp genoeg en krijg je niet het gewenste resultaat. Let er ook op dat er
voldoende accessoires in het pakket zitten. Met verschillende opzetstukjes kun je
kiezen op welke lengte je het haar afscheert . Een richtprijs voor een degelijke
tondeuse, schommelt rond de 80 euro.”
Hoe pak je het aan? “De gemiddelde lengte voor een broske is 9 millimeter. Ook 6
en 12 millimeter zijn courante lengtes. Met 3 millimeter ben je bijna kaal. Scheer
steeds tegen de richting van het haar in, anders glijd je gewoon over het haar en
wordt het niet goed geschoren. Ga gerust meerdere keren over dezelfde zonde, zo
heb je ook de kleine haartjes mee.”
  

Eén lengte
Nog een gouden tip van de kapper is om het niet te complex te maken. “Haartjes uit de nek scheren kan,
maar een militaire coupe - kortgeschoren onderaan en langer haar op de kruin - vereist vakwerk. Zelf is
het moeilijk om mooie verbindingen te creëren tussen de lange en korte zone. Laat dat aan een
professional over. Ook lijntjes in de korte zones, zoals je vaak ziet bij voetballers, zijn een beproeving. Zelf
je haar afscheren doe je ook beter niet, zelfs niet met behulp van twee spiegels. De kans op oneffenheden
op je achterhoofd is reëel. Geef het toestel (en je vertrouwen) aan een vriend of je partner.”
 

Luchtvervuiling in Europese
steden fors afgenomen

De luchtvervuiling in Europa is sterk afgenomen,
vooral in grote steden waar een lockdown van
kracht is. Doordat er minder verkeer is als gevolg
van maatregelen tegen de coronacrisis, zijn de
concentraties stikstofdioxide (NO2) op sommige
plekken gehalveerd.

Het Europees Milieuagentschap meldt dat op
basis van metingen op 3.000 locaties verspreid
over Europa. In Barcelona, Madrid en Lissabon
zijn afgelopen week dalingen tussen de 40 en 55
procent geregistreerd.
De gemeten hoeveelheid stikstofdioxide in Milaan
was de afgelopen vier weken een kwart lager dan
een jaar geleden en in Rome tot 35 procent. In het
zwaar getroffen Bergamo werd vorige week 47
procent minder stikstofdioxide uitgestoten.

Trainen voor marathon tijdens
lockdown? 
Man doet het op zijn balkon van 
zeven meter breed
Fransman Elisha Nochomovitz was aan het trainen
voor een marathon toen hij zijn plannen
gedwarsboomd zag door het coronavirus. Maar hij
besliste om niet op te geven. Om in conditie te blijven
liep hij een volledige marathon van 42,2 kilometer op
zijn 7 meter breed terras.
Hij zag het als een fysieke en mentale uitdaging, en
deelde ook online beelden van de prestatie als een
manier om het medisch personeel te steunen, vertelt
hij vanuit zijn appartement in Balma, een buitenwijk
van de Zuid-Franse stad Toulouse.
Op zijn terras van zeven meter op één liep hij een
heuse marathon van 42,2 kilometer. Het werd geen
toptijd, het kostte hem zelfs zes uur en 48 minuten. “Ik
werd misselijk van het heen-en-weer lopen en ik
maakte me zorgen dat de buren zouden klagen over
het bonzen van mijn voetstappen”, zegt hij. Maar hij
deed het.

“Het haar van mijn zoon en man bijwerken met de
tondeuse, is dat een goed plan?"

Niet alleen dames kunnen momenteel niet naar de kapper, ook
mannen hun coupe groeit tegenwoordig uit model. Heeft het zin om het
kapsel van zoon- of manlief zelf bij te werken met een tondeuse? En
waarop letten? 

De kapper begrijpt het volledig. “Ik zit me zelf al te ergeren aan mijn
haar dat groeit. Een kortgeschoren coupe bij mannen ziet er al snel
onverzorgd uit. Mijn advies: als je het echt niet meer kunt aanzien of
uitzitten, haal de tondeuse erbij”, klinkt het.

 
Tip: de leerkrachten zijn
benieuwd naar jullie foute
kapsel. 
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Mensen (her)ontdekken het plezier van koken: Jeroen Meus maakt
speciaal nieuwe afleveringen van "Dagelijkse kost"
Er worden nieuwe afleveringen gemaakt van het Eén- kookprogramma "Dagelijkse kost", want de vraag
naar inspiratie en recepten blijkt dezer dagen groot. De makers houden zich aan de coronarichtlijnen: voor
het eerst zullen onbemande camera's filmen in de keuken van Jeroen Meus.
 

Herder trekt rond met schapen om thuisblijvers te
entertainen: “Het breekt de dag in deze coronatijden” 
Herder Brecht Laukens heeft een bedrijf “Speckbosch” dat begrazingsprojecten
doet, schapen worden verhuurd aan bedrijven en overheden om ze te laten
grazen. “De bedoeling is om moeilijk bereikbare graslanden proper te houden. Het
gaat bijvoorbeeld om steile hellingen waar het moeilijk is om het gras te maaien,
daar zetten wij onze schapen in”, zegt Brecht.
Mensen, en dan vooral kinderen, genieten echt van de schapen en zeker van de
lammetjes

Lammetjestraining 
Brecht vertrekt ’s morgens met zijn 200 schapen op zoek naar een stukje vers
gras. Tegen de avond keert hij dan terug naar de stal om de dieren bij te voederen.
De lammetjes worden op die manier getraind om lange afstanden af te leggen. 
“Er zijn heel wat lammetjes bij die nog erg jong zijn en die we aan het trainen zijn
om die routes te leren wandelen", zegt Brecht. "We doen begrazingprojecten en
soms leggen de schapen wel 20 kilometer af, de kleintjes moeten dat ook leren
wandelen. Nu wandelen we zo’n anderhalve kilometer, maar dat drijven we dan
langzaamaan op.” 

"Het zijn vreemde tijden nu. En dat vraagt op verschillende
vlakken wat aanpassingen van ieder van ons. Maar er is wel
iets wat we sowieso blijven doen: koken. Dat willen we met
"Dagelijkse kost" dan ook blijven doen: blijven inspiratie geven
aan de mensen thuis, ook al zijn de omstandigheden anders",
reageert kok Meus. 

Meus vertelt dat de opnames gebeuren met een beperkte ploeg. En voor de fans: stem Katrien zal niet
ontbreken in de nieuwe afleveringen die vanaf maandag te zien zijn. Zij werkt wel vanuit haar eigen huis.
Brood bakken immens populair 
Welke recepten blijken populair? Mensen hebben zin in simpele gerechten. Zo zochten op de site van
"Dagelijkse kost" 134% meer kijkers naar het recept voor stoofvlees en voor spaghettisaus; was er een
stijging van 230% in het zoeken naar het recept voor zelfgebakken wafels, 216% naar pannenkoeken, en
maar liefst 929,5% naar zelf brood bakken.

 

Oproep naar overheerlijke recepten

Ben jij ook een echte kok? Heb je een lekker gerechtje gemaakt?
Mail jouw recept naar juf Leen (leen.vanderzijpen@ksdiest.be) en
deel jouw keukengeheimen (of die van mama/papa) met ons
krantje!
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DE KINDEREN IN
BEELD

Lentekriebels 

De bloemen bloeien, de vogels zingen en de koeien loeien. De lente is in het land
en de redactieleden voelen het kriebelen. En als het kriebelt, dan moet je…
knutselen! Onze kinderen lieten zich van hun meest creatieve kant zien. Zin om
erin te vliegen? Hier enkele foto’s om inspiratie op te doen.

 
Gekke bekken ;)
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We doen energie op in de

gezonde buitenlucht!

 
Wie heeft er gewonnen, 
Jesse-Jan?
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Gezellig skypen 

met de vriendjes!!

 

 
We moeten natuurlijk ook werken in onze bundels...

 
Wetenschapper Tuur Van der Zande
(L4)

Onzichtbaar glas!?
Dankzij lichtbreking kan je glas   
onder gedompeld in een vloeistof
nagenoeg onzichtbaar maken.

 
SUPER

GEWERKT!!
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Onze kooktalenten...

 
Heel hard bedankt voor massaal leuke foto's door te sturen. We kunnen

ze spijtig genoeg niet allemaal in het Minnekrantje plaatsen. 
Misschien sta jij wel in het volgende nummer!

 
Heeft het gesmaakt? 
 

 
Met wat hulp bereiden we een 
lekkere maaltijd  
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MOPPEN EN
RAADSELS

 

1. Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk
getal ben ik?

2. Wat kan de wereld rondreizen terwijl het in de hoek blijft?

3. Wat heeft 1 oog maar kan toch niet zien?

4. Tim’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en
de derde…?

 
Anne heeft voor haar verjaardag een konijn gekregen
en ze speelt ermee in de tuin. Dan komt haar juf langs
en zegt: ‘Lief konijn, zeg. Waar slaapt ze?’ Anne: ‘Bij
mijn ouders op de slaapkamer.’ De juf zegt verbaasd:
‘Stinkt dat dan niet?’ Anne: ‘Ja, da's waar. Daar moet
Flappie dan maar even aan wennen.’

 
Los onderstaande raadsels op. De antwoorden mag je mailen

naar juf Leen (leen.vanderzijpen@ksdiest.be). 
Wie weet verschijnt je naam in het volgende krantje... . 

Geert zit op school. De meester zegt:
‘Wie zichzelf dom vindt, gaat staan.’
Iedereen blijft zitten. Opeens gaat
Geert staan. De meester vraagt: ‘Dus
je vindt dat je dom bent, Geert?’
Waarop Geert antwoordt: ‘Nee
meester. Ik vind mezelf helemaal niet
dom. Maar ik vind het zielig dat u de
enige bent die staat.’

 
Jantje komt heel laat en
helemaal kletsnat thuis.
Zijn moeder vraagt:
‘Waarom ben je zo laat?’
Jantje: ‘Nou, we speelden
vadertje en moedertje en
we gingen de hond
uitlaten.’ ‘En hoe kom je
dan zo nat?’ wil zijn
moeder weten. Jantje: ‘Ik
was de boom!’
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Het leerkrachtenteam is benieuwd
naar jouw vliegkunsten...

Wie van jullie vertelt ons welk type
vliegtuigje het verst kan vliegen? 

 

LEUKE
BEZIGHEDEN

Blog - Ayra Vanderborght

Ayra uit het 3de leerjaar maakte samen
met haar papa een blog aan. Neem
zeker eens een kijkje om haar avonturen
te volgen.
https://wvanderborght.wixsite.com/ayra-
wereld

Schrijf een brief

Jammer genoeg mag je nu niet
naar oma/opa/.... Schrijf hen een
briefje over welke avonturen je
beleeft of maak een mooie
tekening.  

Vliegwedstrijd

Altijd cool … een vliegwedstrijd! Wie vouwt en versiert het mooiste vliegtuig?

https://wvanderborght.wixsite.com/ayra-wereld
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SPELLETJES
 

Tuur uit het 6e leerjaar stuurde ons een
zelfgemaakte woordzoeker. 

Veel plezier! 
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OPLOSSINGEN

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

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

3. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger. Toch worden er maar 3
hamburgers gegeten. Hoe kan dat?  Het waren een oma, moeder en een kleindochter.

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

5. Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88? Je kan ze ook op de kop lezen.

In het Minnepoortje hoort iedereen erbij. 
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Horizontaal 

5. Boemerang

6. Kletskous

7. Inderdaad

9. Minnepoortje 
 

Verticaal

1. Sidonia

2. Appel

3. Elbigenalp

4. Popcorn

8. Zeven 
   Lieve lezers, 

Hopelijk hadden jullie 
veel juiste antwoorden!!
Doe zo verder ;)
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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.

Voor de jongste kleuters - Radio
Winokia 

Leuke muziek kan de ziel verlichten en wat is er
leuker om te ontspannen dan vrolijke kinderliedjes
die je terug meenemen naar je eigen kindertijd? 
Met radio Winokia luister je zowel op ios als anroid
naar alle Kapitein Winokio liedjes, waar en wanneer
je maar wil. Regelmatig worden er via de app ook
live concertjes en voorleessessies gegeven. 
Momenteel kan je de app gedurende één maand
gratis uittesten.

 

Voor de oudste kleuters - Toca
 
Toca is een ontwerpstudio uit Stockholm die heel wat creatieve
app’s voor kinderen ontworpen heeft. Eén van onze favorieten is de
Toca builders app. Toca Builders is een app die heel hard doet
denken aan het populaire spel Minecraft voor de oudere kinderen,
waarbij er zelf een wereld moet ontworpen worden. Toca builders is
geschikt voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Bij het bouwen van hun
digitale wereld krijgen de kinderen de hulp van twee robots. Het
spel is vooral bedoeld om kinderen hun ruimtelijk inzicht te
stimuleren en zal vooral aanslaan bij die kinderen die ook genieten
van het bezig zijn met ruimtelijk-visueel speelgoed zoals Lego.
De app is zowel beschikbaar voor IOS als Android en kost €3,99.
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1e graad - Lezergame

Lezergame is een app die kan ingezet worden bij aanvankelijke lezers. De app
is op basis van de leestraining van lezergame ontwikkelt en zet in op het lezen
van letters, eenlettergrepige woorden en woorden met drie- en vier
lettergrepen. 
Het mooie van de app is dat kinderen meteen feedback krijgen, doordat de
woorden na het lezen steeds correct herhaald worden door een Vlaamstalige
logopediste. De App is zeer aantrekkelijk opgebouwd en zal je kinderen naast
oefening in het lezen ook het nodige spelplezier bezorgen. Daarenboven zorgt
de app ervoor dat aanvankelijke lezers ook eens een dag zelfstandig het lezen
kunnen oefenen, zodat jullie als ouder even de tijd hebben om iets anders te
doen. 
De lezergame app werkt zowel op IOS als Android en is gratis te downloaden.
Een proefversie kan gratis worden gespeeld, maar om de volledige versie te
kunnen spelen is een eenmalige in app aankoop vereist.
 
 

2e graad - Fiete math climber

Fiete math climber is een app die inzet op het leren rekenen
tot 1000. In het spel verdienen kinderen munten voor hun
personage door het correct oplossen van hoofdreken
oefeningen. Met de munten kunnen ze nieuwe schattige
personages kopen. Kinderen worden dus in het spel meteen
beloond voor het oplossen van hoofdreken opgaven. Op die
manier zorgt het spel ervoor dat kinderen onmiddelijk
gemotiveerd worden om verder te spelen en dus te rekenen.
 
De applicatie is geschikt voor het eerste tot het vijfde leerjaar
om het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen in te
oefenen. Per niveau kunnen verschillende instellingen
aangepast worden (getalbereik, tijdslimiet en indeling van de
oefening). Het niveau kan tijdens de oefeningen een stapje
makkelijker of moeilijker ingesteld worden. De verschillende
soorten oefeningen kunnen apart of gemengd ingeoefend
worden. De applicatie geeft een grafisch overzicht van het
aantal oefenmomenten. Er wordt geregistreerd hoeveel
correcte/foute oefeningen er per sessie gemaakt worden, wat
een voordeel is om als ouder de vooruitgang van je kind bij te
houden. De app onthoud ook foute oefeningen en biedt deze
ter oefening automatisch terug aan.
De app kost 2,99 euro en is zowel voor IOS als Android
beschikbaar.
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3e graad - Kr8cht

Afgelopen weken konden we op school regelmatig tussen de kinderen gesprekken
opvangen rond de overstap naar het secundair onderwijs. Voor onze
zesdeklassers komt deze overstap en de keuzestress die hierbij komt kijken
steeds dichterbij. Ook onze vijfdeklassers vingen de gesprekken van het zesde
leerjaar op en ook zij zijn bijgevolg nu al bezig met deze spannende overstap.
Vandaar ook onze keuze om het online spel kr8acht in de kijker te zetten. 
 
Kr8cht is een avonturengame die zowel op desktop, laptop als tablet gespeeld kan
worden en die leerlingen helpt om een weloverwogen keuze te maken voor een
bepaald studiedomein. Na het spelen van de game, dat ongeveer 6 tot 8 uur in
beslag neemt, hebben jullie kinderen kennisgemaakt met de studiedomeinen in
het secundair onderwijs, zicht gekregen op de inhouden en beroepen die daarmee
verband houden en op hun eigen interesses en talenten.
 
In Kr8cht moet de speler telkens het einde van een gebied in de wereld bereiken.
Zo’n gebied lijkt sterk op een doolhof. Doorheen het spel komt de speler helden,
die studiedomeinen voorstellen, tegen. Elke held bezit krachten die de sterktes
van de domeinen voorstellen. De speler moet de helden en hun krachten
verzamelen in de gebieden. Soms wordt de weg in het gebied versperd door een
obstakel. Om voorbij die obstakels te geraken, moet de speler krachten van de
acht helden gebruiken.Onderweg komt de speler ook dilemma’s tegen. Daarbij
moet de speler telkens de activiteit kiezen die hij/zij het leukste vindt. 
 
Naarmate jullie kinderen Kr8cht spelen, zie je in het dashboard ook de evolutie
van de RIASOC-interessegebieden. Het RIASOC model van psycholoog John L.
Holland, gaat hier van uit. Dit model is één van de belangrijkste wetenschappelijke
modellen over beroeps- en opleidingsinteresses. Concreet staat elke letter van dit
model voor een voorkeursinteressegebied. Realistisch, intellectueel, artistiek,
sociaal, ondernemend, conventioneel. Meer informatie over dit model kan je als
ouder terugvinden in de handleiding die bij het spel te downloaden is.
 
Het spel kan je vinden via deze link: https://kr8cht.be/login

 

https://kr8cht.be/login
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Boekenruilkast

wordt bundelkastje

 

Spandoek met handjes als
bedankje
Onze kindjes van de noodopvang
hebben samen met de juffen een heel
mooi spandoek met de boodschap
'BEDANKT aan iedereen die voor
elkaar ZORGT' gemaakt.
De kinderen van de ouders van
cruciale beroepen zijn in goede
handen!

Fruitbedrijven in Bekkevoort krijgen pak meer                       
bestellingen door hamstergedrag in winkels

Het coronavirus heeft voor de landbouw in onze regio dan weer zowel postieve
als negatieve gevolgen. Fruitbedrijven uit Bekkevoort bijvoorbeeld kregen de
afgelopen weken een pak meer bestellingen binnen door het hamstergedrag in
de winkels.
Het aantal seizoensarbeiders is er dan weer gedaald omdat een deel uit
voorzorg is teruggekeerd naar zijn thuisland.
 

 

NIEUWS VANUIT 
'T MINNEPOORTJE
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Verslagje van de berenjacht 

Hallo allemaal,

Omdat er bij ons in Assent al verschillende beren zijn gespot en verstopt in de
huizen, besloten Kobe, Liesel en ikzelf op berenzoektocht te gaan. We kwamen er
verschillende tegen, die op de gekste plekken waren verstopt. Soms moesten we
heel hard zoeken, want er waren hele kleine beren bij, maar ook supergrote zoals
je kan zien op de foto’s. Kobe en Liesel vonden het superleuk om te doen, ze
maakten er zelfs een wedstrijdje van om als eerste een beer te vinden. We
wandelden ook langs het schoolbaantje en langs onze school, want daar hebben
juf Lotte, juf Elissa en ikzelf er ook verstopt voor onze speurneuzen !! We telden
in totaal al 85 beren, maar er zullen er nog wel meer verstopt zitten in ons dorpje,
want we zijn nog niet overal gaan zoeken hé!
 
 

We besloten om bij ons thuis ook een
berenhaag te maken met daarbij ook een
dankwoordje aan al de zorgende
mensen, zoals je ook kan zien op de
foto’s en om iedereen in deze zware en
moeilijke tijd een hart onder de riem te
steken en een lach op het gezicht te
toveren. Een beetje kleur kan wonderen
doen hé!!

Ik zou zeggen, vraag aan jullie mama en
papa om samen met jullie eens op
berenjacht te gaan, want het is superleuk
en dan kan je eens even kort buiten
komen en het zonnetje doet deugd,
lekker eventjes eens alles vergeten.
Verder willen wij jullie allemaal heel veel
lieve groetjes doen en het allerbeste
toewensen.

Hou jullie gezond en wel en hopelijk tot
heel snel!!!
Een dikke berenknuffel van Kobe, Liesel

en juf Liesbeth
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NIEUWS VAN DE
LEERKRACHTEN

Achter de schermen...

We doen ons uiterste best om voor
jullie een leuk krantje te ontwerpen.
Hiervoor dienen de redactieleden
te vergaderen... Hoe doen we dit in
tijden van Corona? 
Videochat natuurlijk! 

Voor de lagere schoolkinderen

Ben je nog op zoek naar extra dagtaken? Op onderstaande website komen er
per leerjaar dagelijks oefeningen met oplossingen.
https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis

Voor de kleuters

Missen de kinderen ook hun familie of
vriendjes van de klas?
Laat ze net zoals Jules een kaartje
sturen.
Download gratis via:
https://hubs.ly/H0nGV9Z0
Print de kaartjes, schrijf een lieve
boodschap op de achterkant en hop …
posten maar.

ThuisBieb 

Binnenkort gaat de ThuisBieb
online. Dit is een app met e-books
voor jong en oud. Zo kan iedereen
blijven lezen. Dit is net als de 100
luisterboeken een cadeautje van
de online Bibliotheek. Wij laten het
je weten als je de app kunt
downloaden! #ebooks
#onlinebibliotheek #ikleesthuis

Woezel & Pip

Woezel & Pip en alle anderen uit de Tovertuin hebben de pootjes ineen
geslagen om voor jullie thuis de leukste doedingen te bedenken! We zullen elke
week 3 pakketjes uploaden waarmee jullie aan de slag kunnen. Het zal een
afwisseling zijn tussen nieuwe weetjes van Wijze Varen, de lekkerste recepten
van Tante Perenboom, knutselen, zingen, dansen, lachen (Charlie’s lievelings)
en samen plezier maken!

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis
https://hubs.ly/H0nGV9Z0?fbclid=IwAR1SOe1qErJAmeQXebwoESb7XYjEGdpkBCzoNZXZW7LQA14yoqkBJgS5yYY
https://www.facebook.com/hashtag/ebooks?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCCFk4BMGbNZG1PhtyMHYLCB-tD0ipj6cC0CzPJfh6w-DQ3DBkyXWEZMaqy-YJiUvkfrJDLXam-frzLE7jV0j5FT-RE-9ICf-WbmFgRIkKlpVFv4UQDJER4-keLyv7xQr_r1t5b8rRvgtvhz5eY_36URWMbJ-Kh7t8rJo6WVtosFRP8IfkR9NpzigbyhirFP7YDrSWpW6WuBp7ECg8tUjzrBFTGdr03vOnpHQH4kvvbwrPaIzGdvR41lMzJ2rVFK6A_tZf3iv4vzstSUgjhtzIEd9Ryyf2GrBBRIMzwsOoso5LRf2ERp1K_MH4cIhP9rtMYnWC4Hxnsq6IVxa1S_0c&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onlinebibliotheek?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCCFk4BMGbNZG1PhtyMHYLCB-tD0ipj6cC0CzPJfh6w-DQ3DBkyXWEZMaqy-YJiUvkfrJDLXam-frzLE7jV0j5FT-RE-9ICf-WbmFgRIkKlpVFv4UQDJER4-keLyv7xQr_r1t5b8rRvgtvhz5eY_36URWMbJ-Kh7t8rJo6WVtosFRP8IfkR9NpzigbyhirFP7YDrSWpW6WuBp7ECg8tUjzrBFTGdr03vOnpHQH4kvvbwrPaIzGdvR41lMzJ2rVFK6A_tZf3iv4vzstSUgjhtzIEd9Ryyf2GrBBRIMzwsOoso5LRf2ERp1K_MH4cIhP9rtMYnWC4Hxnsq6IVxa1S_0c&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ikleesthuis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCCFk4BMGbNZG1PhtyMHYLCB-tD0ipj6cC0CzPJfh6w-DQ3DBkyXWEZMaqy-YJiUvkfrJDLXam-frzLE7jV0j5FT-RE-9ICf-WbmFgRIkKlpVFv4UQDJER4-keLyv7xQr_r1t5b8rRvgtvhz5eY_36URWMbJ-Kh7t8rJo6WVtosFRP8IfkR9NpzigbyhirFP7YDrSWpW6WuBp7ECg8tUjzrBFTGdr03vOnpHQH4kvvbwrPaIzGdvR41lMzJ2rVFK6A_tZf3iv4vzstSUgjhtzIEd9Ryyf2GrBBRIMzwsOoso5LRf2ERp1K_MH4cIhP9rtMYnWC4Hxnsq6IVxa1S_0c&__tn__=%2ANK-R
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Onze leerkrachten in beeld

 
 
 Sport is belangijk,
maar juf Julie... is 
skaten nog wel 
  toegestaan?!

 

Een bereknuffel van heel ons team! 

Quizvraag van de week:
'Welke leerkracht heeft er
zovéél koffie nodig?'
Weet jij over wie het gaat? 
Mail het antwoord naar juf
Leen. (leen.vanderzijpen@ksdiest.be) 

 
Samen met metekindje op wandel. 
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JARIGE VAN
DE WEEK

 

Een verjaardagszoen voor
Juliette Rayen!
Juliette uit de 3e kleuterklas werd
op 24/3 5 jaar. 
Van harte gefeliciteerd!

 

Een vreugdevolle verjaardag voor Lenn Kemps!
Op 25/3 was het een bijzondere dag voor Lenn uit K1. Hij mocht 4
kaarsjes uitblazen. Proficiat!
 

Een nieuw levensjaar
voor Max Claesen!
Max werd op 25/3 11 jaar.     
Juf Lotte wenst jou een
spetterende verjaardag, Max! 

 
Een berichtje voor de drie jarigen van de week...


