Vrije Basisschool Immaculata
Kerstkrantje 2018
Basisschool IMMACULATA De Panne

Kerstkrantje

E. Arripelaan 2 ”Centrumschool”
Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje”
Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje”

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

REEDS GEKENDE DATA VOOR 2019…
22 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019
10 januari 2019
11 januari 2019
23 januari 2019 om 10.30
23 januari 2019
26 januari 2019
28 januari 2019 - 1 februari 2019
30 januari 2019
4 februari 2019
7 februari 2019
13 februari 2019
16 februari 2019
27 februari 2019 om 10.30
1 maart 2019
1 maart 2019
2 tot en met 10 maart 2019
15 maart 2019
20 tot en met 27 maart 2019
22 maart 2019 om 14.30
3 april 2019 om 10.30
5 april 2019
9 tot en met 22 april 2019
1 mei 2019
8 mei 2019
8 mei 2019
16 mei 2019
17 mei 2019 om 14.30
18 mei 2019
22 mei 2019
22 mei 2019 om 10.30
30 mei 2019
31 mei 2019
2 juni 2019
7 juni 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
17 juni 2019 – 21 juni 2019
26 juni 2019
27 juni 2019 om 7.00
28 juni 2019

Kerstvakantie
Technopolis On Tour (kleuters + 4,5,6e lj)
Technopolis On Tour (1,2,3e lj)
Nieuwe instappertjes bezoeken de
kleuterklas
Dans De Panne
Schoolfeest Ernest d’Arripelaan
Proefwerken 1e leerjaar
Pedagogische werkdag 2: vrijaf voor de kinderen
Vrije dag
Rapportbespreking 1e leerjaar
Minivoetbal
Schoolfeest Meeuwenlaan
Nieuwe instappertjes bezoeken de
kleuterklas
Rapport
Carnaval
Krokusvakantie
Nationale pyjamadag BEDNET
Sneeuwklassen in Valmeinier
De ouders van de kleuters bezoeken de klas
Nieuwe instappertjes bezoeken de
kleuterklas
Rapport
Paasvakantie
Feest van de arbeid: vrijaf
Pedagogische werkdag 3: vrijaf voor de kinderen
Interscholencup
Klasfoto
De ouders van de kleuters bezoeken de klas
Vormsel 10.30 / 15.00
Kykhill Run
Nieuwe instappertjes bezoeken de
kleuterklas
Hemelvaart: Vrijaf
Brugdag: vrijaf
Eerste communie afdeling Meeuwenlaan
om 11.00
Schoolreis kleuter
Pinksteren
Pinkstermaandag: vrijaf
Proefwerken 1e – 6e leerjaar
Rapportbespreking lager en kleuter
Schoolreis Lager: avonturentocht 2019
Laatste schooldag

Nog meer info op: www.immaculatabasisschool.be
IN DE KIJKER

Naast de leerkrachten, een kinderverzorgster, administratieve medewerkers,
beleidsmedewerkers en directie zijn nog 8 personen in de weer voor een vlotte
organisatie van het dagelijkse leven in de school.

Marc, Joëlle en Marjorie bedienen de kinderen in de refter van de Marktschool.
Ingrid, Mireille en Rosita zijn de
restaurantmedewerkers in de
centrumschool.

Annie bedient de kleinste kleutertjes van het Oosthoekschooltje.

Johan lost als klusjesman allerlei probleempjes op en zorgt ervoor
dat de tuinen er piekfijn uitzien.
Joëlle, Marjorie en Nadine staan in voor het onderhoud van de klassen.

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
Donderdag 3 januari 2019 van 8.30 u tot 12 u en van 13.30 u tot 16.30 u
Vrijdag 4 januari 2019 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
De Strapdag is een dag waarop extra
aandacht wordt gegeven aan het verkeer
rond de schoolpoort. Men wil mensen
aanmoedigen om de auto wat meer thuis
te laten en indien mogelijk te voet of met
de fiets naar school te komen.
Op de Strapdag, die eind september viel,
vroegen we alle kinderen hun fiets mee te
brengen naar school en gingen we klas per
klas fietsen op de speelplaats.
Bij de kleintjes is dit vooral nog leren fietsen
met een loopfietsje of met trappers, bij de
oudere kinderen werd een parcours
uitgezet of werden kleine verkeerssituaties
nagebootst.

Een dag in de kleuterklas
Elke dag starten wij de dag met een vast ritueel. Daarom is het erg belangrijk dat kinderen
op tijd komen op school!!
Na het uitdoen van de jassen en het ledigen van de boekentassen, verzamelen we in de
onthaalkring. Hier brengen we maaltijd- en aanwezigheidslijsten in orde, kijken we welke
dag en welk weer het is.
In de kleuterklas worden klassikale activiteiten afgewisseld door het spelen en werken in
groepen. Tijdens dat werken in groepjes, wordt telkens 1 begeleide activiteit gegeven,
terwijl de anderen zelfstandig spelen in de verschillende hoeken.
De kleuters komen elk om beurt aan bod
om de begeleide acitiviteit mee te volgen.
In de namiddag is het “vrij spel”, dan
mogen de kleuters zelf kiezen wat
uitgehaald wordt om te spelen.
Tijdens het vrij spel speelt juf mee met de
kleuters in de verschillende hoeken. Bij de
jongste kleuters wordt de klas opgeruimd
net voor de middag en dan nog eens vlak
voor het naar huis gaan ’s avonds.
We eindigen de dag met jassen aandoen
en de boekentas maken, gevolgd door
nog een rustig tussendoortje, zoals bv
“bellen blazen”.

Theatervoorstelling ‘Vaarwel’ jongste kleuters (1ste en 2de kleuter)
We zijn met de jongste kleuters naar een
prachtige theatervoorstelling gaan kijken
in ‘De Boare’
Het was een fantasierijke voorstelling over
gevoelens. Het ging over vrienden vinden
en afscheid nemen.
Het was een theater met weinig woorden,
middelen en mooie bewegingen. Onze
kleuters hebben er enorm van genoten.
Vaarwel!

Feest voor opa en oma (Oosthoek)
2 weken lang reisden we met de kleuters de wereld rond. We
stopten in Italië, China, Hawaï, Amerika en Schotland.
Na 2 weken landde ons vliegtuig terug op school waar de opa’s
en oma’s ons stonden op te wachten. We stonden onmiddellijk
klaar om onze souvenirs te tonen.
We speelden met de toren van Pisa uit Italië, zongen een liedje
begeleid door de Chinese stokjes, dansten de Hiki Hula uit Hawaï,
toonden de zonnegroet van de indianen en demonstreerden
onze sterke spieren met de highland games.

Fruitdag op donderdag
Wat hebben wij geluk!
Dankzij het oudercomité komt de fruitboer
elke donderdag langs met fruit voor alle
kindjes. Dat wil zeggen dat ze elke
donderdag kunnen smullen van iets lekkers
van de natuur.
De ene week zijn het bananen, dan weer
mandarijnen of appels... We kregen zelfs al
eens bloemkool! Maar dankzij die lange
warme nazomer werden we eind oktober
nog getrakteerd op een echte lekkernij:
mmmmmm aardbeien.

Grootoudersfeest (Marktschool)
Dit jaar reisden we met zijn allen de wereld
rond en maakten kennis met verschillende
landen.
Het grootoudersfeest startte met een
heerlijk ontbijt voor alle oma’s, opa’s en
kleuters.
Daarna konden de grootouders genieten
van de optredens van hun kleinkinderen. Er
werd gedanst, gezongen in het Spaans en
een versje opgezegd.
En om alles af te sluiten namen we allemaal
samen het vliegtuig met Samson en Gert en
dansten we op Piloot.

Naar het bos
In het begin van de herfst gingen we op verkenning in het bos.
We vonden geen eekhoorntjes maar wel heel veel nootjes.
We knuffelden de dikste boom die we konden vinden en zochten naar diertjes rond de
nachtegaal, waar we gepicknickt hebben.

Sinterklaas
Ook dit jaar hadden we weer geluk dat
Sinterklaas de weg naar onze school weer
gevonden had!
Op 5 december kwam hij even langs in ‘De
boare’, waar hij samen met zwarte piet
genoot van een spettert optreden van de
kindjes van de Marktschool en het
Oosthoekschooltje.
‘S nacht kwam hij langs in onze klassen
waar hij speelgoed bracht en zorgde voor
een heerlijk ontbijt met klaaskoeken en
chocomelk.
Dank U wel Sinterklaas tot volgend jaar!

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

IMMACULATA IN WOORD EN BEELD – LAGER
Eerste schooldag
Op de eerste schooldag vlogen we er
meteen in. ‘Kom aan boord! Kom aan
boord!’, riep onze gezagvoerder meester
Frank. Tijd om, na een grondige
bagagecontrole, in te checken met onze
boarding pass bij Immaculata Airlines.
Na de nodige veiligheidsinstructies was het
tijd om op te stijgen.
Klaar voor een schooljaar ‘De wereld
rond’.

Elke dag een kwartier leesplezier!
In september startte de tweede graad met een nieuw project: kilometerlezen. Dagelijks
lezen de kinderen een kwartier in de klas en tellen ze hun bladzijden. Elke gelezen pagina
is één kilometer waard en zo proberen de leerlingen kilometers te verzamelen om een
bestemming naar keuze te bereiken. Zo gaan ze bijvoorbeeld ‘op bezoek’ in Walibi, de
grotten van Han, de zoo van Antwerpen,… Om voor wat afwisseling te zorgen, konden de
leerlingen na de herfstvakantie geen kilometers meer verzamelen, maar wel euro’s. Op die
manier ‘kochten’ de leerlingen speelgoed die op hun verlanglijstje stond. Het project werd
met veel enthousiasme onthaald en de leerlingen zijn nog altijd even gemotiveerd om elke
dag te lezen.

Toon je sportclub
Op de ‘Dag van de Sportclub’
kwamen we allen in onze sportoutfit
naar school.
We warmden samen op en gaven
een demonstratie van onze sport.
Het was fijn om iedereen ‘in tenue’
te zien.

Sportieve jongens en meisjes op de strandloop
Onder een stralend zonnetje gaven onze
leerlingen weer het beste van zichzelf
tijdens de jaarlijkse strandloop.
Onder
luid
applaus
en
veel
aanmoedigingen
van
klasgenootjes
haalde iedereen de eindmeet!
Een pluim voor alle kinderen
deelnamen, uitliepen en volhielden!

die

Strapdag
Strapdag, dat is stappen en trappen. We komen met onze fiets, step, skateboard,… naar
school. Heerlijk fietsen of steppen op de speelplaats waar we veel plaats hebben. Dat is
plezant!

Sportdag
Sportdag 25 september, een mooie zonnige dag! Ideaal voor onze sportdag. We genoten
van binnen- en buitensporten aan de sporthal Den Oosthoek.

Het vierde leerjaar bezoekt Cabour in het thema ‘röntgenfoto’s’
Via de gemeente De Panne kreeg het vierde leerjaar
de kans om kennis te maken met de allereerste
toestellen die röntgenfoto’s konden nemen.
Deze techniek werd al gebruikt tijdens de Eerste
Wereldoorlog en dus paste dit bezoek perfect in dit
thema. Eerst kregen we een korte uitleg over x-stralen
en hoe ons lichaam er vanbinnen uitziet.
We kregen ook echte röntgenfoto’s te zien en
raadden over welk lichaamsdeel het ging.
Daarna mochten we de röntgentoestellen van dichtbij
bekijken.
Buiten konden we ook een ambulance bewonderen die in dienst was tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

Meten is weten – 2de leerjaar
Op dinsdag komen juf Yenka of juf Stefanie
een handje toesteken in het 2de leerjaar,
want dan gaan we meten!
Latten worden bovengehaald, gewichten
vastgenomen en de klas verandert nog net
niet in een zwembad.

Natuurfestival 6-7 oktober
Naar jaarlijkse gewoonte ging ook dit jaar het natuurfestival door in het bezoekerscentrum
de Duinpanne. Heel wat vrijwilligers zorgen voor een groot aanbod van activiteiten. Voor
ieder wat wils.
Ook de scholen kregen als creatieve opdracht om een lichtslinger te maken met natuurlijke
materialen. Als beloning werd iedere klas beloond met een mooi boekenpakket.

Fruitdag
Twee dagen in de week is fruit de enige juiste
keuze. Te weinig? Misschien wel, maar voor
velen een ambitieus plan.
Op woensdag brengen de kinderen een stuk
groente of fruit mee van thuis.
Op donderdag zorgt de school voor groente of
fruit.
Het zijn de leerlingen van het vierde leerjaar die
al dat lekkers verdelen. Toch wel een hele klus
om tegen de speeltijd alle klassen van
vitamines te voorzien.
De firma Vlaminck uit Veurne is sinds dit jaar de
nieuwe leverancier van al dat lekkers.

Thema WO-I
Begin november leerden wij in het
vierde leerjaar over de eerste
wereldoorlog.
We zochten in De Panne en
Veurne naar sporen van deze
verschrikkelijke oorlog, precies 100
jaar geleden.
In De Panne gingen we naar het
grootste
Belgische
militaire
kerkhof. In Veurne bezochten we
het
belevingscentrum
‘Vrij
Vaderland’, het oude kerkhof, de
toren van de Sint-Niklaastoren en
de sluizen.
We leerden over Karel Cogge, koning Albert 1 maar ook over gewone mensen die in deze
periode leefden. Achteraf maakten we naar het voorbeeld van Joe English een aquarel
waarin we de gruwel van de oorlog in beeld brachten.

Zwemmen – Lager
Ook dit jaar wordt er weer duchtig gespetterd in het zwembad van De Panne.
Het tweede en zesde leerjaar beet de spits af.
Watergewenning in het plonsbad, de tussengroep oefende waar de teentjes nog net de
grond raakten en in het diepe water was er plaats voor de gevorderde zwemmertjes.

Duiken in de oudheid
De kinderen van het 5de leerden tijdens de
lessen wereldoriëntatie heel wat bij over de
oude Egyptenaren.
We leerden o.a. hoe ze die reusachtige
piramides bouwden en hoe ze hun dode
farao’s begroeven. Tijdens de muzische
lessen knutselden we een Egyptisch
hoofddeksel. Tekenen, inkleuren,
uitknippen en op ‘papyrus’ kleven.
Tot slot leerden we onze naam in
hiërogliefen schrijven op een cartouche.
Genieten jullie mee van deze werkjes?

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.
We
leerden
enkele
belangrijke
verkeersborden kennen op weg van en
naar school. Ook onze fietsbehendigheid
werd serieus onder de loep genomen.
Tenslotte fristen we onze kennis i.v.m. de
dode hoek op.
Super enthousiast fietsten we, na deze
leerrijke voormiddag, terug naar school!

Uitstap naar het bos.
In de maand oktober leerden wij in de klas
over de herfst, het bos, de bladeren en nog
veel meer.
Na alles in de theorie gezien te hebben
trokken we er op een prachtige herfstdag
op uit in de praktijk en gingen we naar het
bos.
De leerlingen kregen kleine opdrachtjes: ze
moesten hun zintuigen gebruiken om het
bos te zien, te ruiken, te voelen, te proeven
en te horen.
We konden vogels horen, de typische geur
van het bos waarnemen, meerdere
paddenstoelen bekijken en voelden hoe
glad of ruw een boomstam wel niet was.

Werken met de iPad.
Moderniseren en digitaliseren op school vinden wij erg
belangrijk voor de leerlingen. Hen wegwijs maken in de
digitale wereld en mediawijsheid bijbrengen is ons
doel.
Daarom werden iPads aangekocht door de school. 25
iPads om ervoor te zorgen dat, per klas, bijna elk kind
een iPad kan hanteren. Een iPad wordt nog vaker
gebruikt door de leerlingen dan een computer,
vandaar die keuze.
Ze leren om een app te downloaden en te gebruiken
als inoefening van hun leerstof.
Enkele voorbeelden van apps die zij leren gebruiken
zijn: Medipaint, woordenwolken maken, Proconnect
(dat is een online quiz die in verbinding staat met het
digitale bord in de klas) en nog zo veel meer. Een iPad
kan ook heel gemakkelijk ingezet worden bij een
activiteit in de klas, ik denk maar aan een 'stop-motion'
filmpje maken.

Wero activiteit: bouwen
Het derde leerjaar ontpopte zich tot echte
kenners over bouwen.
We hebben heel wat bouwmateriaal leren
kennen, werkten met een waterpas, weten wie
mee helpt om een huis te bouwen en nog veel
meer.

Gelukvogels: vriendschap
Vriendschap is iets wat erg belangrijk is in het leven, vrienden
maken, samenwerken met die vrienden en ervoor zorgen dat
jouw vrienden zich goed voelen. Hieraan wilden we dit
schooljaar extra aandacht schenken. We vonden het boek
'Geluk voor kinderen, vriendschap.' van Leo Bormans. In het
boek worden 10 verhalen verteld over 10 verschillende,
prachtige vogels. Met daarin 10 verschillende doelen om
vriendschap te sluiten.
Het
eerste
verhaal
vertelde juf Evelien in een
maandopening. Saxi, de
nachtegaal, was wat ziek,
maar zijn vriend Turdi hielp
hem erbovenop door Saxi aan te moedigen en te
zeggen: 'Ja, jij kunt het!'. Daarna vroegen wij aan de
leerlingen van de hele school om een complimentje te
schrijven voor een andere leerling of om hem/haar een
duwtje in de rug te geven.

Circuskoffer
Per week krijgt één klas de
circuskoffer. Ook het derde leerjaar
is reeds aan de beurt geweest. We
konden heel wat vaardigheden
oefenen zoals: jongleren met een
bord als ook jongleerdoekjes,
diabolo, flowersticks en flip ’n flyer.
Elke dag konden we iets anders
kiezen waardoor we eens met alle
technieken konden
experimenteren en oefenen.

Extra leerstof in de plusklas
Vorig jaar werd op school de plusklas opgericht. Dit is een moment voor leerlingen die
graag veel bijleren, wat meer dan in de klas. De plusklas wordt georganiseerd per graad.
De eerste week zitten de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar bijeen. We leren er over
soorten dinosaurussen, hun leefwereld, logigrammen opmaken,.... De week erna komen
de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar les volgen. Zij leren over de beginselen van de
economie. We gaan in discussie, doen vaak aan partnerwerk en we gebruiken de IPad om
informatie op te zoeken! Hieronder zie je enkele leerlingen aan het werk:

Reis rond de wereld
Met alle kinderen van de lagere school gingen we samen, hand in hand, op reis door vier
boeiende werelddelen namelijk Amerika, Azië, Europa en Afrika.

We ontdekten op veel verschillende manieren de cultuur van de mensen o.a. door
informatie op te zoeken, te koken, te zingen, te knutselen, te dansen enz.
Het was een geslaagd project dankzij de enthousiaste medewerking van de kinderen en
de vrijwilligers.
En onze reis krijgt nog een vervolg… Benieuwd?
Save the date ZATERDAG 26 JANUARI 2019

Op ontdekking in het bos met anderstalige leerlingen
Op een prachtige ochtend in
oktober, doken we het bos in. Aan
de hand van een bingospel
ontdekten de leerlingen heel wat
elementen uit het bos. We vonden
prachtige zwammen, handenvol
eikels en zelfs een galappel! De
wandeling was een groot succes,
alle woordjes van de herfst konden
ze zo veel beter onthouden. Naast
het ontdekken van het bos, was er
ruimte om elkaar ook beter te leren
kennen. Wat was dat fijn!

Sinterklaas
Op 5 december waren Sint en Piet te gast
op onze school. Ze werden verwelkomd
door alle leerlingen en leerkrachten in de
turnzaal.
De jongens en meisjes van juf Eveline (3A)
verrasten ons met een prachtig gedicht.
Door de leerlingen van juf Adeline (4A)
werden we getrakteerd op een mooi
stukje poëzie.
Sint en Piet bleken ook tal van
verrassingen bij te hebben : een t-shirt voor
het leerkrachtenteam, voor elk kind een
zakje vol lekkers en tenslotte een
geluidsbox voor de school om U tegen te
zeggen.
DANKJEWEL Sint en Piet en dankjewel oudercomité

Een brief voor Sint en Piet!
Met de kinderen van het eerste leerjaar maakten we een brief
voor Sinterklaas met onze wensen en dromen.
We maakten ook een mooie tekening voor Zwarte Piet.
De Sint kreeg onze brieven en bracht leuke spelletjes, lekkere
koeken en chocolademelk!

Immaculata zing en swingt met liveband ‘Allez, Chantez!’
Woensdag 19 december was het weer zover. Dan zongen de leerlingen van de
Centrumschool op de kerstmarkt van De Panne opnieuw heel wat leuke liedjes. Dit jaar
werden we zelfs begeleid door een heuse liveband. Wat een toffe en sfeervolle ervaring!
Ook dit jaar steunden we de Warmste Week en zamelden we 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

