FREINETSCHOOL
MOLENBEEK

Weeknieuws

WEEK 48
1 DECEMBER 2017

WWW.KLIMPAAL.BE

Paalstraat 61
1080 Molenbeek

02 411 56 04
info@klimpaal.be

Dans le cadre de l’école, toute communication se fait en néerlandais. Au cas
où vous auriez des problèmes de compréhension, n’hésitez pas à nous le
signaler. Nous sommes là pour vous aider !

LEEFGROEP MIEKE

LEEFGROEP KARIN

klimpaal.be/mieke

klimpaal.be/karin

Donker

BESTE OUDERS

Pluim
Met een dikke terechte pluim
en een super dankjewel
voor al de geleverde inzet
stuurde ik jullie in primeur
ons inspectieverslag.
(Niet ontvangen? Kijk op
klimpaal.be.)
Ons officiële verslag
wordt later, net als alle
andere inspectieverslagen,
op de website van de
onderwijsinspectie,
onderwijsinspectie.be,
geplaatst, waar iedereen het
kan raadplegen.
Ik wens jullie alvast veel
leesplezier.
Veerle

Wat kwam er deze week
toch allemaal onze
klas binnengewaaid?
Sinterklaasliedjes, piraten, nog
vleermuizen, sterren, panters,
ijs,… We nodigden de Sint
uit in ons vleermuizenhol,
hingen het vol sterren (met
lichtgevende verf!), leerden
een nieuw Sinterklaasliedje,
leerden over piraten, maakten
een hele boel ijs waarmee
we veel experimenteerden,
maakten honderd
tekeningen,…
Ondertussen bouwen we
ook nog een pirateneiland
in onze zandbak. We hebben
al waterdieren, een pad
en een boot, maar nog
geen piraten. Wie kan ons
helpen? En Sinterklaas wil
toch graag nog een lichtje
in het vleermuizenhol, dus
daar zoeken we ook nog een
oplossing voor…
Fijn weekend!

Wat een
spannende
week!
LEEFGROEP TOMAS EN NELE

klimpaal.be/tomas-nele

Klas + burcht =
klasburcht
Negentien kamers telt ons
kasteel. Ze zijn te bewonderen
in de klas. Met oog voor detail
en met smaak werden de
kamers ingericht.
Het klasverhaal zet de
landing in. Nu wordt alles in
voorbereiding gebracht voor
de opnames. Acteren? Durf je
dat? Decor? Hoe maak je dat?
Spannend houden? Hoe doe
je dat?
En ondertussen kregen we
een opdracht van de Sint. Of
we geen nieuw behangpapier
kunnen bedenken voor zijn
kasteel? Als dat geen toeval is.

De eerste sneeuw, een brief
van de Sint, de verjaardag
van Alma, een spuitje bij
de dokter: voor sommige
kinderen waren er iets te veel
spannende gebeurtenissen
deze week! En volgende week
belooft al niet veel saaier te
worden: woensdag komt
Sinterklaas echt op bezoek
en donderdag willen we
graag naar Oostende om
de Amandine, een oude
vissersboot, vanbinnen te
gaan bekijken. Gelukkig is
het vrijdag 8 december een
dagje vrijaf om te bekomen
van deze drukte! Oef! Fijn
weekend!
P.S. Het spuitje bij de
dokter is uiteindelijk niet
doorgegaan. De afspraak is
verschoven naar 20 februari.

KALENDER

klimpaal.be/kalender

LEEFGROEP RUBEN

klimpaal.be/ruben

Tijd voor
bezin(nek)ing

LEEFGROEP SANDER

klimpaal.be/sander

Herfst of winter
Wat een weer! Terwijl we in
de klas de laatste hand leggen
aan onze bevindingen van
de berm in de herfst, lijkt het
buiten wel winter. Regelmatig
werden we deze week tijdens
het werken opgeschrikt door
iemand die even afgeleid
door de ramen keek en riep,
“Kijk het sneeuwt!”
Lekker warm binnen,
brachten we onze pantoffels
mee. Gezellig met een kopje
thee, hard werken!

“What a wonderful world
it would be.” Wat een
wondermooie wereld zou het
zijn als iedereen wat meer
tijd maakt voor bezinning en
mindful in plaats van mind
full!
Bij ons in de klas maakten
we tijd voor een mooie
creatie die ons leerde hoe
elektriciteit gemaakt wordt of
hoe een stroomkring werkt.
We maakten tijd voor een
mooie tekst over verstoppertje
spelen. We maakten tijd om
te leren wat een oppervlakte
is en hoeveel 8 × 8 is. We
maakten tijd om te leren wat
een persoonsvorm en een
stam is en we maakten tijd
voor elkaar.
We brachten een bezoekje
aan de kerk van Molenbeek
bij pastoor Johan en zagen
allemaal dat het daar
mooi was. We lieten ons
begeleiden door mensen van
de Zinneke-parade die ons
leerden hoe we ons lichaam
kunnen bewegen of hoe we
best trommelen.
Tof! Maak vooral tijd
voor jezelf en voor elkaar dit
weekend en geniet ervan.

 dinsdag 5 december 2017
 08:30 - 09:30
► Oudercafé

LEEFGROEP CAROLIEN EN KLAUS

klimpaal.be/carolien-klaus

Boekenwurmen
Er werd deze week gelezen, gelezen en nog eens gelezen!
We deden mee aan een project rond lezen waardoor we een
heel boek op een wel heel korte tijd moesten uitlezen, vragen
beantwoorden, een stukje voorbereiden en moeilijke woorden
kunnen uitleggen! Het was echt lezen tegen sneltreintempo! De
laatste dagen werd er volop geoefend in duo’s om de presentatie
toch wat voor te bereiden! Benieuwd wat het worden zal!
Donderdag was er ook restaurant Happy Ecole. Voor de
verjaardag van Mette, Layth, Rosa, Ilya en Klaus werden de
andere kinderen en Carolien uitgenodigd in een sterrenzaak!
Er werd een heerlijke maaltijd voorbereid en het was er best
gezellig! Dat smaakt naar meer!

 vrijdag 8 december 2017
► Pedagogische studiedag:
geen school
 maandag 11 december 2017
► Schouder-bijeenkomst

Volg alles wat er gebeurt op school
via klimpaal.be. Blijf op de hoogte
van de activiteiten in de kalender.
Vind alle praktische informatie.
Wil je Weeknieuws enkel ontvangen
per e-mail? Vul je gegevens in op
klimpaal.be/weeknieuws.

