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VOORWOORD

Beste lezers,
 
 
De voorbije dagen konden we met z’n allen profiteren van zomerse temperaturen.
Heerlijk toch om ons op te laden met warme zonnestralen. Daar wordt een mens
gelukkig van. Een gezellige picknick in de tuin, sportieve fiets – en wandeltochten, een
terrasje doen in je eigen kot,… het hoort er allemaal bij. Maar het allerfijnste nieuws
kregen de grootouders. Eindelijk mogen ze weer met hun (klein)kinderen spelen en
knuffelen. En wat hebben we die hartverwarmende knuffels gemist… Weliswaar zijn het
korte en intense momenten, want virologen trekken rare gezichten bij een knuffeltijd
langer dan 15 minuten 😉. Een chronometer hanteren of met een stok afstanden
controleren, zo willen we op school liever niet te werk gaan. We blijven vriendelijk
streng en menen dat gezond verstand heel belangrijk is. Doordat grootouders weer op
de kinderen mogen passen, hopen we dat de groep kinderen die opgevangen wordt op
school niet te fel zal groeien.
 
Voor L6-1-2 geven we reeds enkele dagen opnieuw fysieke lessen. De dagindeling ziet
er weliswaar wat anders uit. Zo hebben we een langere voormiddag gepland, waarbij de
eerste groep start om 8u15. Op die manier hebben we de mogelijkheid om gerichter te
werken in kleinere groepjes. We kozen ook voor halve lesdagen. Dit bleek een goede
keuze te zijn, want een hele tijd achter een bankje zitten is niet evident voor onze
leerlingen. Gelukkig zorgt juf Julie, onze turnleerkracht, voor heel wat beweging. Tijdens
de speelmomenten worden de spieren op een leuke manier losgeschud. We weten dat
er veel veranderd is, maar de kinderen doen dit geweldig. Jullie verdienen allemaal een
hele grote pluim!
 
Het is toch wat onwennig om leerlingen en ouders met een mondmasker te
ontvangen. Gelukkig blijft het een vrolijke goedemorgen, toch mis ik de gezellige drukte
aan onze schoolpoort, de koffiepauzes samen met alle leerkrachten. Ook de digitale
leraarskamer via whatsapp is toch niet hetzelfde. Telefoons, videogesprekken of zelfs
digitale koffiepauzes via zoom of smartschool beginnen best wel te vervelen. Ik geniet
het meest van de wandelingen doorheen onze school. Als ik nu uit m’n bureel kom, hoor
ik me aan de juiste richting te houden.
 
Natuurlijk is de sfeer op school niet hetzelfde zonder de kleuters en de leerlingen van   
L3-4-5. De leerkrachten proberen hen elke keer opnieuw uit te dagen en te motiveren.
Men heeft de ambitie om alle leerlingen de kans te geven om terug naar school te
komen. Een uitbreiding van de heropstart is enkel mogelijk als dit op een veilige en
haalbare manier georganiseerd kan worden. Met heel het team streven we naar het
hoogst haalbare.

Meester Tom
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Iconische schoenen van basketlegende
Michael Jordan leveren recordbedrag op

De schoenen waar voormalig topbasketballer Michael Jordan
in 1985 in de NBA op speelde, hebben op een veiling liefst
560.000 dollar opgeleverd, ruim 500.000 euro. Het bieden bij
Sotheby’s liep zondag af. Het bedrag, een absoluut record
voor basketschoenen, overtreft ruim de verwachtingen. Er
was uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en
150.000 dollar.

De gesigneerde sneakers, de Nike Air Jordan 1, werden
alleen maar meer waard nu ESPN en Netflix een
veelgeroemde docuserie over de legendarische basketballer
van de Chicago Bulls uitzenden. 
De nu geveilde schoenen in maat 48 en in de kleuren van de Bulls (rood, wit en
zwart) waren speciaal voor Jordan gemaakt. Er kon een week op worden
geboden.
  

Oehoe-familie op balkon

Jos Baart geloofde zijn ogen (bijna) niet toen hij het zag. Er leeft een hele oehoe-
familie op zijn balkon! En dat is heel bijzonder.
De ‘familie oehoe’ in de Belgische plantenbak bestaat uit vader, moeder en hun
drie kuikens. Die zijn nu een paar weken oud. Deze grootste uilensoort van
Europa laat zich bijna nooit zien. 

Diner: rat en duif
Voor Baart zijn ze dé manier om de tijd door te
komen. Het eerste wat hij 's ochtends doet, is
even door het raam kijken hoe het met ze gaat.
Overdag slapen moeder en hun kuikens veel.     
's Avonds ziet hij de jongen hun diner (ratten en
duiven) oppeuzelen als pap en mam zijn gaan
jagen.

 

GOED NIEUWS
BERICHTEN
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Bubbels in het park
 
In de New Yorkse stadswijk Brooklyn
heeft de lokale overheid in Domino Park
witte cirkels in het gras gekalkt. Nu de
stranden in New York gesloten zijn,
kunnen inwoners toch even in het park
verpozen en daarbij de afstandsregel
respecteren.  
De persoon met wie je in de cirkel gaat zitten, moet wel tot je bubbel behoren.
New York is de zwaarst getroffen stad in de VS: het nieuwe coronavirus heeft er
al voor 15.786 dodelijke slachtoffers gezorgd. 
  

M&M’s lanceert chocoladerepen
 
Fans van M&M’s mogen plaats maken in de snoepkast: het merk komt met
chocoladerepen in vijf verschillende smaken.

De repen met pinda, hazelnoot, amandel, crispy en gewone melkchocolade
zullen tezelfdertijd in de winkelrekken komen te liggen, maar een exacte datum
is voorlopig nog niet bekend. Elke reep krijgt een gekleurde verpakking en een
M&M-personage toegewezen. Zo is de reep met hazelnoten te herkennen aan
een chocoladen dametje met bril en keurig gestifte lippen. 

Nieuwe uitvinding: opblaasbare
scooters

Wetenschappers in Japan wilden een nieuw
vervoersmiddel uitvinden. Eentje die handig
is, en klein genoeg om mee te nemen in de
trein. Het resultaat: een opblaas-scooter!
Hoe dat werkt zie je in de video.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2334008-nieuwe-uitvinding-opblaasbare-scooters.html
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Vaarwel, coronacoupe
Nektapijten, uitgroei, een pony voor de ogen of een kale plek door de tondeuse.
Zelfs wie niet ijdel is, heeft de kapper gemist. Nu mag een professional eindelijk
ons coronakapsel bijknippen, en daar zaten we al weken op te wachten,
merkten kappers. “Klanten zetten mij zelfs onder druk om toch als eerste te
kunnen komen.” Maar waarom trekken we ons die scheefgegroeide coiffure zo
aan, terwijl iederéén met een coronakapsel rondloopt?

“Hoe kan ik mijn haar zelf kleuren? En die pony
bijknippen die voor mijn ogen hangt? Heb je
echt geen achterpoortje voor mij?” Christine
Waeyaert, kapster met 48 jaar ervaring bij
Xantippe, kreeg tijdens de lockdown de ene na
de andere wanhopige klant aan de lijn. “Iemand
zei zelfs dat ze nog meer snakte naar de
heropening van de kappers dan naar die van
de horeca.”

Bij kapper Jochen Vanhoudt is het niet anders. “Sinds werd gesproken over
heropening legden klanten zelfs druk om snel weer een afspraak te krijgen.
Plots had iederéén een reden om ertussen gepropt te worden. Moslima’s willen
hun haar gedaan voor het Suikerfeest, een ander staat op trouwen en nog een
ander is al zó lang klant, dus o wee als ik hem of haar er niet tussen neem. Ik
zal dezer dagen meer klanten moeten teleurstellen dan dat ik er tevreden stel,
vrees ik.”

 
“Speciaal vier vijfde gaan werken om op mijn kleinzoon te
passen”
Heel wat grootouders zijn opgelucht dat ze eindelijk weer op hun kleinkinderen
mogen passen. “Ik heb een traantje gelaten toen ik mijn kleinzoon na maanden
opnieuw kon vasthouden”, zegt Monica Saenen.
Zondag kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan dat
grootouders weer op hun kleinkinderen mogen passen, zolang ze jonger dan 65
jaar zijn, in goede gezondheid verkeren en in de gekozen sociale bubbel van vier
zitten. Voor Monica Saenen (59) uit Stevoort (Hasselt) was het nieuws een hele
opluchting. “Mijn kleinzoon Achiel is nog maar vier maanden oud, maar ik heb  

hem maandenlang niet kunnen aanraken. De laatste keer was begin
maart. Daarna gingen we weleens aan het raam kijken bij mijn zoon en
schoondochter, en we kregen wat foto’s en filmpjes, maar ik kon hem
niet vastpakken. ‘Straks heeft hij zijn diploma aan de universiteit en
heb ik hem nog niet geknuffeld’, grapte ik weleens. Toen ik hem
eindelijk opnieuw mocht vasthouden, heb ik een traantje gelaten. Nu
kan ik hem weer knuffelen en in mijn armen houden.”
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DE KINDEREN IN
BEELD

        
       IJsjes brengen 
    uitstekende verkoeling
    bij dit warme weer. 

Mona (K2) zoekt       
afkoeling. 
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Een muis en een olifant lopen door de
woestijn. Zegt de olifant: 'Poeh, wat is
het heet hier!' Zegt de muis: 'Je mag
wel in mijn schaduw lopen, hoor!'
 

 
Dokus moet naar de tandarts.Na een uurtje komt hij weer thuis.

'En jongen, doet je tand nog pijn?'
vraagt zijn pa.'Ik weet het niet,' antwoordtDokus, 'ik heb hem bij de tandarts

gelaten ...' 

 
Los onderstaande paasraadsels op. De antwoorden mag je

mailen naar juf Leen (leen.vanderzijpen@ksdiest.be). 

 

MOPPEN EN
RAADSELS

 

 

 
Korneel loopt de kelder in en roept:

'Papa, je kunt je vinger wel van het lek in de

waterleiding halen!'

'Aha, is de loodgieter er eindelijk?' vraagt

zijn vader.

 'Nee, maar het huis staat in brand.'

 

 

 
1. Welk instrument werkt nooit mee? 

2. Welk woord van 4 letters wordt korter als je er twee letters aan toevoegt? 

3. Wat is het nummer van de parkingplaats waar de wagen staat? 
 

‘Ik kan het hele jaar door overdag aan de zon zien hoe laat het is’, zegt Sandra.
‘Ik kan ’s nachts op elk moment de juiste tijd zeggen’, vertelt Caroline. ‘Hoe
dan?’ vraagt Sandra jaloers. Caroline: ‘Door op mijn wekker te kijken.’
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Juf Liesbeth knutselt een flessenvanger!
 

Zelf een flessenvanger maken? Dit filmpje helpt je op weg. 

Materiaallijst

- een grote lege fles (van water of frisdrank)
- een meetlat
- een stift, schaar, breekmes
- witte knutsellijm of warme lijmpistool
- lijmborstel, leeg potje
- stevig touw (ongeveer 55 cm)
- een geel leeg eitje uit een verrassingsei
- foamvellen
- foamfiguurtjes, foamstickertjes (je kan ook werken met gewone stickers 
of met dingen die je zelf uit gewoon papier knipt en erop plakt)
- pomponnetjes
- kleine wiebeloogjes
- pijpewissers

 

LEUKE
BEZIGHEDEN

 

https://drive.google.com/file/d/1jmX2zObSimJgYxYnxcVA8zoq8leOTCyf/view?usp=sharing
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Het wordt stralend weer... tijd voor
waterspelletjes!!

Als we het weerbericht mogen geloven, wordt het
de komende weken stralend lenteweer. Hét
moment voor waterspelletjes in je eigen sociale
bubbel. Wij zetten er drie op een rij met aandacht
voor zo weinig mogelijk waterverspilling.

 
Sponsbommetjes
Neem een spons naar keuze. Keukensponsjes zijn een
goed plan, maar wel wat aan de kleine kant voor dit
knutselproject. Grotere sponsjes in verschillende kleuren
zijn nog beter. Snijd ze verticaal in drie of vier gelijke
stroken. Doe dit met zoveel sponsjes als gewenst. Leg nu
twee rijen stroken op elkaar en maak ze in het midden
strak vast met een elastiekje. Je eindigt met een soort
pomponnetjes om onder te dompelen in een emmer water
en elkaar mee aan te vallen. 
 

Verfrissend ballenbad
Ook voor dit spel heb je niet veel nodig. Enkele ballen uit een setje voor in een
ballenbad volstaan, maar ook jongleerballen, plastic petanqueballen of
tennisballen doen perfect dienst. Met twee emmers - verschillende groottes
mogen en een voetbadje ook - en een stoel heb je alle benodigdheden. Vul de
emmers met water en gooi alle ballen in een van beide. Laat je kindje
plaatsnemen op de stoel en alle ballen er met de voetjes uitnemen om veilig van
de ene naar de andere emmer te brengen. Verfrissend!
Tip: maak er een wedstrijd van voor je kroost en kijk wie er het snelst tien ballen
veilig kan verplaatsen. Je kunt hen ook water uit een kinderzwembad laten vissen
en in een emmer deponeren. 

Waterwall
Willen jullie in de toekomst minder wegwerpplastic gaan gebruiken, maar liggen
er wel nog petflessen en wegwerpbekers in de buurt? Dan kun je ze gebruiken
om een indrukwekkende wall te maken. Bevestig flessen van verschillende
groottes zigzag op een plank of pallet. Daarvoor kun je transparante silicone,
lijm of duct tape gebruiken. Het is belangrijk om de flessen met elkaar te
verbinden, dit kan door het mond van de ene fles in een kleine insnijding te
draaien van een andere fles of via een darmpje en trechters. Verwijder zeker de
bodem van de flessen. Plaats onder de onderste fles een emmer of reservoir.
Dan kan het spel beginnen. Giet water in de bovenste fles en laat het de weg
volgent tot beneden. Het principe van een knikkerbaan, maar dan zonder
knikkers en een grote kans op afkoeling.
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SPELLETJES

 

 
5 = paars

6 = geel

7 = oranje

8 = wit
 

1 = blauw

2 = lichtgroen

3 = donkergroen

4 = roze

 
Rekenen en kleuren!
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Zoek de 6 verschillen.
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1. Welk ijs kan niet smelten? Een radijs

2. Wat is blauw en niet zwaar? Lichtblauw

3. Er staan 3 huizen in brand: een rood huis, een geel huis en een groen huis. Welke gaat de ambulance     
blussen? De ambulance blust niet. 
 

 

 
Ze windt er geen doekjes om.
 

 

OPLOSSINGEN
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INTERNETHITS
VAN DE WEEK

 

Steamy Window

Maken jouw kinderen ook weleens tekeningen op
de aangedampte spiegel in de badkamer of op
het autoraam? Dan is deze Steamy Window-
app (Android) of Fog Window-app (iPhone) zeker
iets voor hen. Even in de microfoon blazen en er
komt meteen stoom op je schermpje. Laat het
tekenen beginnen! En jij bespaart jezelf heel wat
tijd: Geen ramen meer kuisen. Even over het
scherm van de ipad gaan en proper!
 

 

Glow Draw

Bang in het donker? De Glow Draw is een tekenapp die
kleuren doet oplichten in het donker. Laat je kinderen zelf
een tekening maken en doe het licht uit. De tekening zal
prachtig oplichten in het donker zoals een zelfgemaakt
nachtlampje! Je kan de kunstwerkjes ook opslagen of
doormailen.
 

Waar is Wally?

Waar is Wally? Hoe vaak zochten wij niet naar
Wally in de leukste boekjes? In deze app moeten
de kids om op zoek gaan naar figuurtjes en
voorwerpen die verstopt zitten. Je kunt dit spel
spelen op verschillende niveaus, vanaf de leeftijd
van 4 jaar.
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Extra handwasbakken

In de oude jongensschool waren er te weinig
handwasbakken aanwezig. Daarom huurden
we extra handwasbakken voor buiten.

 

Uitbreiding heropstart vanaf 2 juni
 
Na heel wat gepuzzel, konden we vorige week de eerste leerlingen opnieuw
verwelkomen in onze school. Daarnaast bleven we de opvang en het
afstandsonderwijs organiseren. Met al die nieuwe regels was en is deze
gedeeltelijke heropstart een huzarenstukje voor leerlingen, leerkrachten en
ouders. 
 
Amper 3 schooldagen later kregen we een ander scenario met nieuwe regels,
richtlijnen en suggesties. Men heeft de ambitie om alle leerlingen de kans te
geven om terug naar school te komen. Een uitbreiding van de heropstart is
enkel mogelijk als dit op een veilige en haalbare manier georganiseerd kan
worden. Met heel het team streven we naar het hoogst haalbare, maar elke
klas van het lager onderwijs zal nog steeds opgesplitst worden. Dit betekent
twee klaslokalen en twee klasleerkrachten. 
 
De komende dagen staat opnieuw een grote denkoefening op de agenda. We
zullen moeten wikken en wegen, en zullen in eerste instantie aan de leerlingen
denken. We zullen creatief zijn en hopen elke leerling nog op school te kunnen
ontvangen. Ons gezond verstand zal ons hierbij richting geven. 
 
 

 

NIEUWS VANUIT 
'T MINNEPOORTJE
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NIEUWS VAN DE
LEERKRACHTEN

Speeltuigen op speelplaats opnieuw open!

De nadarhekken die we vorige week rondom onze speeltuigen gezet hebben,
mogen we er gelukkig al ronduit halen. Deze materialen mogen weer gebruikt
worden op voorwaarde dat kinderen voor en na het spelen de handen wassen. 

 
Als het mooi weer is,  

werken we buiten 
voor school. 

   

 Leerkrachten in beeld 

Lof voor het leerkrachtenteam

Alle collega’s stonden steeds open voor digitale nieuwigheden. Het was een
sprong in het onbekende, maar ze verdienen alle lof! 
Ik vind het bijzonder knap dat ze fysiek lesgeven en toch contact blijven houden
met de thuisblijvers. 
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Een fijne verjaardag!!

 
Gelukkige verjaardag, Juf Kim!

Juf Kim was jarig op 21/5.
Alle kinderen en het leerkrachtenteam wensen jou een spetterende
verjaardag!! 

 

JARIGE VAN
DE WEEK

 


