Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Schoolreis
Op donderdag 22 juni 2017 gaan we met de lagere school naar Bokrijk.
Praktische info
Vertrek : 8.45 uur aan de school
Terug thuis : 15.30 uur – 15.45 uur
Omwille van de veiligheid vragen we om de kinderen op de speelplaats
af te zetten en op te halen. ( niet aan de bus of de straatkant )
Outfit
T-shirt van de school
Regenkleding voorzien (bij regenweer)
Kinderen krijgen armbandje met vermelding: naam – telefoonnummer school
Bij warm weer
 Pet
 Thuis reeds insmeren met zonnemelk
 Wij nemen ook nog wel een familiefles mee !
Breng mee
Rugzakje met
Picknick
Kinderen krijgen een drankje bij de picknick
 Tussendoortje(s)
 Extra drankje(s)
 voor groep 7: oud-T-shirt of schort


Geen zakgeld meegeven !

Kostprijs
€ 8 (Volledig betaald door de Vriendenkring)
vervoer: betaald door de gemeente Kortenaken en de Vriendenkring
bussen, inkom, activiteiten, drankje
allemaal gratis !
Bedankt mensen van de Vriendenkring
namens de kinderen , de ouders en het team van
de Zonnebloem
Begeleiding door
leerkrachten
extra begeleiding
Programma
Voormiddag
spelen in de speeltuin

Namiddag
activiteiten
groep 4
Kriebelige stoffen

groep 5
Van graan tot brood

Vroeger kwamen de materialen voor
kleding van het land … of van het dier
zoals schapenwol. Hoe werden
grondstoffen met de hand gesponnen en
geweven tot een tuniek of broek? Zonder
de hedendaagse kleurstoffen zag het
resultaat er helemaal anders uit. Voelen en
vergelijken met je eigen jeans en T-shirt!

Brood … het basisvoedsel van de mens.
Tijdens de route wordt duidelijk dat je
vroeger niet even voor een witgesneden
brood naar de bakker ging. Eén keer per
week bakte de vrouw in het bakhuis brood
met graan
dat de boer zelf geoogst had en door de
molenaar tot meel gemaald was.

groep 6
Honingzoet, honinggoed

De groep maakt kennis met één van de
meest waardevolle dieren van het Kempens
platteland, de bij. Honing was een zeer
gegeerde zoetstof. Bijenwas diende als
schoensmeer, lippenbalsem en als
grondstof voor het maken van kaarsen.

groep 8
Speel-tijd

Op deze speelse doe-route vergelijkt de
groep hun eigen speelgewoonten met die
van vroeger. De gids brengt hen naar het
dorpsplein voor kermisspelen, bellenblazen
met behulp van een wastobbe,
kersenpitspuwen... . De klas speelt met of
tegen elkaar een tiental spelen en geeft
zijn mening over spelen vroeger en
vandaag.

Met vriendelijke groeten
Het team van De Zonnebloem

groep 7
Potsierlijk plezant

Deze atelierroute begint met een atelier
van 1 uur. Tijdens de route leren de
kinderen alles over de grondstoffen, het
vakmanschap zelf en het dagelijks gebruik
van aardewerk. Ze ontdekken hoe en
vanwaar dat aardewerk tot op het
platteland geraakte en hoe mensen
vroeger met eetgerei omgingen.
groep 9
Brekend bouwwerk

Deze route neemt de leerlingen mee naar
verschillende museumdelen langs de
opmerkelijkste gebouwen. Ze ontdekken
hoe mensen vroeger woonden en maken
kennis met verschillende bouwtechnieken.
Tijdens het bouwatelier nemen leerlingen
zelf een bouwplan, vouwmeter en
smetkoord in de hand en werken ze samen
om een vakwerkconstructie op schaal
recht te zetten. Echt teamwork!

