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13.30: Groep 8+9: theater Den Hoek (zie verder)
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Overgangsact. Groep 3+4
KS – grootoudersfeest
LS - rapport

Herhaling: Juf Liese afwezig
Juf Liese zal afwezig zijn tot en met 17 juni. Omwille van het lerarentekort is het
momenteel niet mogelijk haar te vervangen.
Vanaf maandag zal juf Liese in haar opdracht vervangen worden door juf Elien. Juf Elien
zit in het laatste jaar van de lerarenopleiding in Diest. Zij ging ook al mee met de
leerlingen van groep 6 en 7 op ridderklas.
Wij zijn heel blij dat zij wil inspringen en ons uit de nood wil helpen. Welkom in ons team
juf Elien!
Communicatie voor deze leerkracht mogen via de directie komen. Wij zorgen dat dit
terecht komt.

Grootoudersfeest
Niet vergeten: woensdag grootoudersfeest.
De deuren gaan pas open tegen 8.30 uur. Zo krijgen wij de mogelijkheid om de laatste
dingen nog klaar te maken.

Fotoalbum op smartschool
Op smartschool staat een fotoalbum. Hierin zetten de leerkrachten van de klassen foto’s
van activiteiten in de klas. Ook de foto’s van het schoolfeest staan hier op. (met dank aan
Kelly, mama van Dina en Mil)
Je kan dit fotoalbum wel niet raadplegen via de app, maar enkel toegankelijk via de
browser. (openen in browser vanuit de app). Indien je dit niet moest vinden, laat ons
gerust weten en wij helpen je met plezier op weg.

Theater groep 8 en 9
De gemeente heeft in samenwerking met de kindergemeenteraad voor de kinderen van
groep 8 en 9 nog een theater rond verkeer voorzien: ‘Samoerai’.
Dit zal doorgaan op 13 mei om 13.30 in zaal Den Hoek in Kortenaken.
Waarom theater rond het verkeer volgens Samoerai?
Opvoeden is loslaten. Dit kan uiteraard niet zonder onze kinderen weerbaar te maken in
het monster dat het verkeer soms is. Via ‘Samoerai!’ worden kinderen ‘Ridders in het
verkeer’ zonder dat dit belerend overkomt.
‘Samoerai!’ past perfect in het kader van de eindtermen en leerdoelen waaraan elke school
hoort te werken. Daarom ook dat de voorstelling de volle steun krijgt van het VSV.
De voorstelling duurt 55 minuten.
Aansluitende wordt het belang van fluo nog gekaderd in een zaal vol blacklights. De
kinderen moeten in fluo gekleed zijn en na de voorstelling zal de sportdienst de taak op
zich nemen om de benen lost te gooien met fluo en lights.

Vaderdag
Aan alle papa’s: Een hele fijne vaderdag zondag! Laat jullie
maar eens goed in de watten leggen. Dat hebben jullie
verdiend!

Filmpje van de week
In Cloud Light 4 by Anthony Howe - Olympic Cauldron Rio 2016 (making of) - YouTube
Rio 2016 - Lighting of the Cauldron - YouTube : Tijdens olympische spelen in Rio in 2016
werd één van de grootste muurschilderingen ooit gemaakt. Ik heb daar in het verleden al
eens een filmpje over getoond. Wat ik echter niet wist en vrij recent ontdekte, is dat een
andere zeer getalenteerde kunstenaar – namelijk Anthony Howe - de structuur bij de
Olympische vlam heeft ontworpen. Deze kunstenaar maakt zogeheten kinetische of
bewegende kunstwerken die draaien en keren onder invloed van de wind. (Al zal het zeker
zo zijn dat bij de Olympische toorts wel wat hulp is geweest om zeker te zijn dat het
kunstwerk draaide zoals verwacht werd.) In het eerste filmpje zie je het maken van het
kunstwerk en enkele proefopstellingen. Het tweede filmpje toont het geheel tijdens de
openingsceremonie van de olympische spelen. Zeer indrukwekkend !

Varia
-

Er zijn nog cadeautjes te koop van onze stand van Guinée aan kleine prijzen. Indien
interesse, laat gerust weten.
Aperobox
Bestellen kan tot 14 juni door op deze link
te klikken.
Alvast dank!
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