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Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje”
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Dag beste lezers van ons krantje,
Het nieuwe jaar komt er aan.
Tijd om even terug te blikken
en meteen hoopvol uit te zien naar wat komen zal….
Je vindt het allemaal terug in ons kerstkrantje.
Veel kijk- en leesgenot.
Directeur Jaak Maton

U vindt ons ‘kerstkrantje’ terug op www.immaculatabasisschool.be knop info/schoolkrant.
Wenst u echter een papieren versie, geef dan uw naam door aan de titularis van uw kind

In de kijker
Blij nieuws !!!!

Proficiat …

Tijdens de grote vakantie werd meester Xan de trotse
papa van Flor.
Meester Xan geeft momenteel les in Nieuwpoort.
In september schonk juf Sharon het leven aan Mila
en werd bij juf Caitlin Arvid verwelkomd.
Aan alle kersverse ouders, een dikke proficiat.
Na de kerstvakantie nemen juf Sharon en juf Caitlin hun opdracht in het derde en zesde
leerjaar terug op.
Dankjewel meester Mathijs en juf Katrien voor jullie goede zorgen en inzet in deze klassen.

Dank je wel aan …
juf Sharon Chaerel van de derde kleuterklas van het Marktschooltje.
Zij verving juf Mona die na de kerstvakantie haar opdracht terug opneemt.

Om tegemoet te komen aan de vele vragen van leerlingen en ouders tijdens de komende
kerstvakantie , zal het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust open zijn op
Woensdag 27 december 2016 van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
Vrijdag 5 januari 2017 van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
CLB Veurne: Oude Beestenmarkt 6
tel. 058 / 31 16 14

Immaculata in woord en beeld – Kleuter
Strapdag
Stappen en trappen dat is een strapdag. Met onze fiets of onze step naar school komen, dat is wat we
op een strapdag doen. Heerlijk fietsen of steppen op de speelplaats waar we veel plaats hebben. Dat
is plezant!

De tweede kleuterklas in de Fitness
In het thema sport zaten we niet stil!
Naast onze heuse sportdag mochten we
ook eens een kijkje nemen in ‘Fit Control’
bij de ouders van Chloé. We werden er
warm onthaald. Na enkele toestellen te
hebben uitgetest werden we boven in de
zaal uitgedaagd met heel wat
sportoefeningen! Het werd een hele
sportieve dag dankzij de mama van Chloé.

Ons grootouderfeest in een ander jasje! (Marktschool)
Dit jaar kozen we met de kleuterklassen van de marktschool voor een nieuwe formule voor
het grootouderfeest. We spraken met onze grootouders af aan de nachtegaal en maakten van
daaruit een leuke
boswandeling. Zowel de
kleuters als de grootouders
genoten van deze gezellige
activiteit! Als afsluiter
kwamen we terug samen op
school om nog een liedje te
brengen en om ons te
verwarmen aan onze
zelfgemaakte pompoensoep.

Opa en oma op bezoek
In een thema over ‘naar bed en dromen’, mag een pyjamafeest toch niet ontbreken. We
nodigden de opa’s en oma’s uit om
mee te feesten met ons. We
trokken allen onze pyjama aan en
probeerden om naar dromenland te
gaan. Dit was echter niet zo
makkelijk. Ten slotte hadden we
de hulp van de dromenfee en van
onze opa’s en oma’s nodig.

Kleuterturnen: fietsen tijdens de turnles
Elke donderdag kregen de kleuters fietsles en dit tot aan de herfstvakantie.
Aan de hand van verschillende spelletjes maakten de kleuters kennis met verschillende
fietsvaardigheden. Zo werkten we rond evenwicht leren houden, op tijd leren stoppen,
hindernissen ontwijken, op- en afstappen,….
Na de paasvakantie vliegen we er terug in om daarop verder te werken!

Verteltassen
De kleuters krijgen elk om beurt een
verteltas mee naar huis. In die tas zit er een
prentenboek rond een bepaald thema vb.
kerstmis en spelletjes rond het boek. De
kleuters mogen de tas enkele dagen meedoen
en brengen de tas dan terug mee naar school.
In de verteltas zit ook een schriftje waarin
de ouders kunnen schrijven wat ze allemaal
samen gedaan hebben.

Toneel ‘kasteel’
Een multifunctionele ‘kast’, 2 acteurs en heel wat mooie klanken en ritmes. Het wist de
kleuters meteen te boeien. De langslapers
rolden elk om beurt uit hun kleine bed. Hun
slaapplek klapten ze in elkaar en draaiden ze
om. De keuken kwam tevoorschijn. Tijdens
hun ontbijt maakten ze muziek met ‘pot en
pan’ of liever ‘tas en kan’. De radio ging aan
en dan dansten ze ook nog even in het rond
terwijl ze zich in hun kleren probeerden te
wurmen. De ‘kast’ werd ook wat opgesmukt en
op het einde van de voorstelling werd het een
heus ‘kasteel’.

De vlaggen werden uitgehangen en de kasteelbewoners dansten samen tot het licht uit ging…

Uit het dagboek van een kleuter
Om 8u.35 ga ik flink in de rij staan en zwaai ik naar mijn ouders. Ik stap vrolijk naar binnen,
hang mijn jas weg en maak mijn tas leeg. Daarna ga
ik zitten in de kring. Juf start met het onthaal. Ik
help de kalenders in orde maken. Dan kunnen we
gaan werken in de hoekjes.

Juf legt alles uit: een knutselopdracht, een
werkje, een spelletje… Om 10u. is het tijd
voor mijn fruit en water. Ook nog even
plassen en om 10u.25 mag ik buiten spelen

met mijn vriendjes.
Daarna nog wat verder werken en dan is het al
middag. In de namiddag mag ik spelen in de
hoekjes waar ik het liefst van hou. Om 15u. -na
het koekje, drinken en plassen- mag ik terug
spelen op de speelplaats. Daarna de klas netjes
opruimen en tijd om naar huis te gaan. Tot
morgen!

Soep soep soep
We kunnen toch niet leren over groenten zonder lekkere groentesoep te maken! Uit onze
moestuin haalden we al heel wat groenten die we hiervoor konden gebruiken. De rest van de
groenten haalden we samen naar de winkel. De
kleuters rolden de mouwen op en hielpen de
groenten wassen en snijden. En wat verliep dit

vlot, dit kwam zeker door de vele liedjes die we
zongen tijdens het werken. Na de middag was
de soep klaar en was het tijd om te proeven.

In de vorige editie van dit krantje hadden we verteld dat het maar niet lukte om dikke
pompoenen te kweken. Daarom hadden we flink wat
compost opgevoerd. Dit heeft duidelijk gewerkt want
dit jaar hadden we lekkere grote pompoenen!

Champignonteeltkit
De groentjes in onze moestuin zijn allemaal in de soep beland maar dat wil niet zeggen dat we
niet meer kunnen kweken. Dankzij een teelkit kweekten we in het Oosthoekschooltje lekkere
paddenstoelen. Dit paste perfect in
ons thema over kabouters. Met die
paddenstoelen en eitjes maakten we
een lekkere omelet.

Een brief voor Sint en Piet!
Met de jongste kleuters van de Marktschool stelden we samen een brief op voor Sinterklaas.
Omdat de brief zowel voor de Sint als voor de kleuters “leesbaar” zou zijn, werd deze
opgesteld aan de hand van tekeningen. Onze wensen werden verhoord! De Sint bracht ons
leuke spullen, waar we héél erg dankbaar voor zijn!
Ook een dankjewel aan ons oudercomité om de Sint te helpen!!

Immaculata in woord en beeld – Lager
De eerste schooldag
Op vrijdag 1 september 2017 begon het nieuwe schooljaar. Velen namen een zonnebril mee
om een kijkje te nemen op het nieuwe schooljaar. De één ziet het zus en de ander ziet het
zo. Maar als we streven naar hetzelfde doel dan zetten we onze bril het best in dezelfde
richting samen met het hele team, de ouders en natuurlijk ook de kinderen.

Meten is weten !
Weet jij hoe ver je kan springen? Of hoeveel een pakje spaghetti weegt?
Of hoeveel water er in een fles kan?
De kinderen van het 2de leerjaar zoeken het uit met de latten, weegschalen en maatbekers.
Daarbij verandert de klas wel eens in een zandbak of een zwembad....

Anderstalige nieuwkomers
Begin dit schooljaar waren we met drie leerlingen die de Nederlandse taal helemaal niet
kenden. Heel spannend was het allemaal! Na enkele maanden oefenen, kunnen we al heel veel!
We vormen een klas van 8 leerlingen, die nog flink wat woordenschat leert kennen. Elke week
komen wij een aantal lestijden samen. Aan de hand van
spelletjes, uitstappen en werkbladeren gaan wij aan de
slag. Zo speelden we een verkleedspel bij het thema de
kledij . Wat was dat grappig! Het thema Kerst kwam ook al
aan bod. We toverden de klas om in een waar
winterwonderland. We gingen in oktober op uitstap naar
het Calmeynbos. Een bosbingo leerde ons oefenen op de
woorden van de herfst. Wij werken hard verder en hopen
tegen eind dit schooljaar een grote rugzak vol woordjes te
hebben.
Groetjes van de leerlingen van de taalbadklas en juf
Yenka.

Tutorlezen
Iedere donderdag duiken de neuzen in de leesboeken! Dan komen de leerlingen van het zesde
leerjaar (de tutors) samen met de leerlingen van het
derde leerjaar om te lezen. De duo’s kiezen dan zelf een
boek om uit te lezen. De bibliotheek van De Panne zorgt
voor allerlei mooie, grappige en spannende boeken voor
ieder leesniveau. De tutors noteren na iedere leesbeurt
waar ze
zijn
gekomen in
het boek
en wat er
zoal goed
en minder
goed ging
tijdens
het lezen.
Zo groeien
de leerlingen van het derde leerjaar in hun
leesniveau!

Wereldoriëntatie: 4B is het noorden kwijt
Het noorden, oosten, zuiden en westen kende 4B reeds heel goed van in het derde leerjaar.
Helemaal nieuw daarentegen waren de tussenwindrichtingen. Als echte padvinders leerden ze
een kompas gebruiken en tekenden ze in groepjes windrozen op de speelplaats.
Als u nu nog eens het noorden kwijt bent, vraag het aan de jongens en meisjes van 4B. Zij
weten wel raad!

Week van het bos
Het Calmeynbos is voor het derde leerjaar geen onbekende meer. We leerden de lagen van
het bos, keken naar loofbomen en naaldbomen, zochten verschillende kriebelbeestjes en
plaatsten deze onder de loep. Maar het leukste waren de bosspelletjes.

Wedstrijdwinnaars Week van het Bos
Enkele leerlingen van 5A waren van de partij op het natuurfestival in De Panne! Reden ? Wij
werden verkozen tot winnaar (3e graad) van de wedstrijd “kroon ontwerpen” met natuurlijk
materiaal.
Onze kroon was wel eerder een hoed om Waregem Koerse onveilig te maken, maar gelukkig
viel die in de smaak van de juryleden.
We werden beloond met mooie microscopen, enkele determineertabellen en een prachtig boek
over de zee.
Op naar de volgende editie, want die wordt ongetwijfeld weer fantastisch !

Toon je sportclub
Op 13 september was het de dag van de sportclub. Alle leerlingen mochten in hun sportcluboutfit naar school komen. Tijdens de maandopening kreeg iedereen de kans een woordje
uitleg te geven over HUN
sport. Op passende wijze
werden als afsluiter de 5
olympische ringen gevormd
met al onze sporters! CLICK!

Sportdag
26 september, een prachtige herfstdag was het! Ideaal voor onze sportdag, die deels binnen
en deels buiten doorging aan
de sporthal Den Oosthoek.
Curling, voor iedereen,
inclusief de juf, een nieuwe
ontdekking! Het verdict:
leuke sport en ook alle
andere sporten werden
enthousiast onthaald!

Verkeersles
Fietsen is gezond ! En veilig met de fiets de weg op rijden, vergt enige vaardigheid. Dit
konden wij, de leerlingen van het 5de leerjaar, testen, bijgestaan door enkele agenten van
politiezone Westkust.
Daar leerden we a.h.v. een
parcours enkele belangrijke
verkeersborden kennen. Ook
onze fietsbehendigheid werd
serieus onder de loep genomen.
Tenslotte fristen we onze kennis
i.v.m. de dode hoek op.
Iedereen was dolenthousiast,
het was een leerrijke
voormiddag die nog een
onverwacht staartje kreeg van
de weergoden…

Hoekenwerk...
Hoekenwerk, dat is kiezen en spelen en leren, alleen of met je vrienden, aan de computer of
met materiaal.
Wat je ook kiest, op donderdag is de dag altijd al goed begonnen.

We are ‘the champignons’ !
Het begon met een grote zak mest en dekaarde die de kinderen met veel liefde
verzorgden. De paddenstoelen schoten als...
paddenstoelen uit de grond.
We trokken naar de keuken en toverden
heerlijke toast champignon tevoorschijn.
Smullen !

Beeld: In de voetsporen van
Jackson Pollock
Voor één keer mochten de
jongens en meisjes van 4B er in
de knutselles een vuil boeltje
van maken. Spatten en druppen
met verf, wie wil dat nu niet
graag doen? We maakten
kennis met Jackson Pollock, een
schilder die bekend werd door
zijn techniek ‘action painting’.
De klas werd verdeeld in vier
groepen: twee groepen werkten
met warme kleuren, twee groepen
met koude kleuren. Achteraf was
er wel wat poetswerk aan de
stoelen, tafels en vloer, maar de
leerlingen maakten er echte
kunstwerken van. De doeken
werden op een houten raam
geniet en zijn te bewonderen
boven de klasdeuren. Daar kan
Pollock nog iets van leren!

Gratis fruitbedeling
Een vaste waarde op onze school is de gratis fruitbedeling. Elke donderdag brengt de
fruitboer een grote levering vers fruit: appelen, peren, bananen, mandarijnen of kiwi’s…. Een
wortel of kleine tomaatjes, het kan ook, maar dat noemen we natuurlijk groente. Een
gegarandeerde variatie dus.
De jongens en meisjes van het
vierde leerjaar A hebben voor
elke klas een fruitkistje. Het is
hun taak om het fruit te
verdelen. Wanneer het juiste
aantal stukken fruit in de bakjes
ligt, gaan ze op ronde naar alle
klassen. En jawel dat doen ze
met veel plezier!Heel wat
kinderen brengen ook op
woensdag/fruitdag een stuk
fruit mee van thuis!
Loopwedstrijd
Dit jaar was de kleine Esplanade weerom het décor van de jaarlijkse strandloop van de gemeentelijke
sportdienst.
Alle scholen van onze gemeente waren present en zorgden voor een sportief treffen, leerjaar per
leerjaar, jongens en meisjes afzondelijk.
De turnleerkrachten begeleidden de kinderen bij het begin van de wedstrijd, daarna kon iedereen
voluit gaan.
Voor nummer 1,2 en
3 was er een
medaille en de
felicitaties van de
schepen van sport.
Voor alle deelnemers
was er een zakje met
een drankje en een
appeltje.

Maandopening : Beleefdheid
Tussen Keulen en Parijs, ligt de weg naar Rome,
al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan…..
Tijdens de maandopening werd ‘beleefdheid’ extra in de spotlights gezet.
De lln. van 6A maakten enkele elementaire beleefdheidregels duidelijk via een ludiek
toneeltje . Hopelijk blijven die nog lang nazinderen !

Zwemmen
Tijdens het eerste trimester konden de kinderen van het 2de en het 6de leerjaar 10 weken
lang gaan zwemmen . In het zwembad konden ze zich uitleven als echte waterratjes.
Dankzij hun vele oefenen, werden het allemaal sierlijke en vrolijke dolfijntjes die nu heel
vlotjes door het water klieven.

Poppenspel in 5B
In ons taalthema ‘Beestig leuk’ leerden we over dieren, gaven we zelf een spreekbeurt over
een dier en lazen we heel wat leuke dierenverhalen. Tot slot maakten we ons eigen
poppenspel. We verzonnen onze personages en de plek waar ons verhaal zich afspeelde. Eerst
schreven we het dialoogje helemaal uit. In de knutselles maakten we onze poppen en het
decor. Daarna konden we aan de slag om te oefenen. Na een weekje was het tijd voor de
voorstelling. 5B werd een theaterzaal en de leerlingen werden poppenspelers. We keken en
genoten!

Sinterklaasfeest
Op maandag 4 december was het eindelijk zover. Het moment waar we allemaal vol spanning
op hebben gewacht. Sinterklaas kwam op bezoek in onze school. Iedere klas bracht een hele
mooie opvoering voor de lieve Sint. Het vierde leerjaar van meester Frank bracht
verschillende Sinterklaasliedjes op een heel originele en muzikale manier: met boomwhackers!
De Sint heeft van ieder stukje genoten en bedankte dan ook iedere klas. Maar aan alle mooie
liedjes (en dansjes) komt er een
eind en moesten we afscheid
nemen van Sinterklaas. Iedere
klas kreeg zijn eigen zak vol met
koeken en chocola van de Sint.
Voordat de Sint terug naar
Spanje ging, bracht hij op
woensdag 6 december nog een
bezoekje in alle klassen. Hij
bracht ons een heerlijk ontbijt
van Sinterklaaskoeken en
chocolademelk! Wat hebben we
gesmuld!
Bedankt Sinterklaas en tot
volgend jaar!

ICT in onze basisschool
We zijn ervan overtuigd dat ICT in de dagdagelijkse onderwijspraktijk een
meerwaarde in het leerklimaat en in de leerprestaties van de leerlingen kan
realiseren. Deze meerwaarde kan zich op diverse vlakken situeren: meer
motivatie en succeservaringen, variatie in de oefenvormen, extra kansen op
creativiteit, betere kansen om te differentiëren
Gezien de sterke informatisering van onze maatschappij vinden wij het bovendien
noodzakelijk dat onze leerlingen leren omgaan met een hoogtechnologisch middel zoals de
computer.
Computergebruik in de klas zien we dus daar waar het echt enige meerwaarde kan opleveren.
De bedoeling is om les te geven MET computers i.p.v. OVER computers.
We organiseren dus geen aparte computerlessen maar proberen ICT als geïntegreerd
didactisch middel in te zetten. Het belangrijkste dat we leerlingen kunnen bijbrengen op
ICT-vlak zijn de juiste competenties; attitudes en (vooral) inzichten!
Kleuterschool
Kleuters maken kennis met de pc via digitaal verhaal, eenvoudige spelletjes, educatieve cdroms,...
Eerste graad
De leerlingen leren op een speelse manier werken met educatieve aangekochte software
van “Veilig leren lezen”. Er wordt ook vaak gewerkt met educatieve en andere websites.
Tweede graad
In de tweede graad wordt nog verder gewerkt. De oefeningen worden aangepast door een
bredere waaier van oefeningen en websites. Ook enkele eenvoudige internettoepassingen
worden uitgevoerd : opzoekwerk voor spreekbeurten, afbeeldingen zoeken en invoegen, ….
Het is ook mogelijk dat de leerlingen gedifferentieerde leerstof inoefenen voor wiskunde
en/of taal.
Derde graad
De leerlingen van het vijfde leerjaar werken een gans schooljaar voornamelijk met
internettoepassingen. De basisbegrippen, surfen, zoekrobots gebruiken, … worden verder
ingeoefend. Enkele lessen worden aangebracht, nadien volgen toepassingen voor de lessen
W.O., Frans, Nederlands, Wiskunde, … Ook groepstaken voor de klaswerking worden
voorbereid in de ICT-lessen. Het is ook mogelijk dat de leerlingen gedifferentieerde
leerstof inoefenen voor wiskunde en/of taal en/of Frans.

Kerstzang
Voor de 5de maal zongen we de pannen van het dak!
Woensdag 20 december was het weer zover. Dan zongen de leerlingen van de Centrumschool
op de kerstmarkt van De Panne opnieuw heel wat leuke liedjes. Voor deze 5de editie konden
jullie zelf stemmen welke liedjes jullie graag wilden horen. Nieuw dit jaar was dat we er ook
een actie voor de Warmste Week aan koppelden. We zamelden tijdens onze kerstzang geld in
voor Villa Rozerood. Een warm initiatief voor een hele warme organisatie.
Bedankt aan iedereen die erbij was om er opnieuw een prachtig zangfeest van de maken!

Meer foto’s op
http://www.immaculatabasisschool.be/

Reeds gekende data voor 2018 …
23 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018

Kerstvakantie

17 januari 2018

Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas.

7 februari 2018

Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas.

10 tot en met 18 februari 2018

Krokusvakantie

7 maart 2018

Pedagogische werkdag 3

16 tot en met 23 maart 2018

Sneeuwklassen in Valmeinier

16 maart 2018 om 14.30

De ouders van de kleuters bezoeken de klas.

21 maart 2018

Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas.

31 maart tot en met 15 april 2018

Paasvakantie

26 april 2018

Schoolreis 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

30 april 2018

Vrije dag

1 mei 2018

Feest van de arbeid : vrijaf

2 mei 2018

Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas.

10 mei 2018

Hemelvaart : Vrijaf

11 mei 2018

Brugdag ; vrijaf

12 mei 2018

Vormsel 10.30 / 15.00

20 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Pinkstermaandag : vrijaf

24 mei 2018

Schoolreis 1ste en 2de leerjaar Marktschooltje

25 mei 2018

klasfoto

30 mei 2018

BBQ en dansavond ingericht door het oudercomité

3 juni 2018

Eerste communie afdeling Meeuwenlaan om 11.00

8 juni 2018 om 14.30

De ouders van de kleuters bezoeken de klas.

29 juni 2018

Laatste schooldag

Nog meer info op : www.immaculatabasisschool.be

