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Voorwoord

Alles komt terug, altijd. Ook met speelgoed. Verwonderd keek ik na de Sintdagen terug op
het speelgoed dat mijn neefjes en nichtjes de dag van vandaag krijgen.
Weliswaar in kwantiteit meer dan wat ik zelf kreeg als kind, maar veel van de spelen waar ik
vroeger zelf meespeelde, keren terug: van UNO tot Monopoly, van trapveren tot
speelgoedgarage, van de magische kubus tot legoblokken, ...
Zelfs in de ‘Slimste Mens’ kwam enkele weken geleden de volgende vraag terug: “Welke zijn
de populairste gezelschapspelen?”. Van de top vijf waren er ook meer dan 30 jaar geleden 4
van mijn toppers: UNO – Levensweg – Strategeo en Monopoly.
Uit een gezin met vijf kinderen en opgegroeid in de jaren 80, was ons tijdverblijf tijdens
vakantie en weekends deze spelletjes spelen. Mijn mama zorgde voor de warme chocomelk
en koekjes, mijn zussen voor de sfeer en het gegiechel en mijn broers gingen voor de
overwinning. Zelf genoot ik van het samen zijn en samen spelen, van het gekiebel als iemand
‘bedroog’ en van de warmte en gezelligheid van mijn ouders. Verveling kenden wij toen niet
echt, de doos met spelletjes stond steeds in de buurt. Toen nog niet echt beseffend hoe
gelukkig wij waren en hoeveel geluk wij hadden om in een warm nest terecht gekomen te
zijn.
Op zich gaat het misschien niet over het speelgoed zelf, maar over het samen spelen –
winnen en verliezen – fantasie tijdens een spel en zoveel meer.
Ook nu nog proberen wij op zondag de traditie in ere te houden en spelen we met de
neefjes en nichtjes ook spelletjes.
Zo hebben wij iedere zondag een gezelschapsspel uitgetest om met Nieuwjaaravond onze
top 5 te spelen. En het moet gezegd zijnde, er zaten enkele toppers in. Vooral Slot
Sliddersteen en Slakkenrace vielen in de smaak. Zelfs de tablet en tv kon even uit om samen
gezellig te spelen. Ook nu beleefden we plezier aan het samen zijn, samen spelen en
uiteraard te gaan voor de overwinning.
Tijden zijn anders, maar af en toe toch nog hetzelfde. Zelfs de dag van vandaag genieten
kinderen van samen spelen, samen zijn, samen kibbelen over de spelregels.
Weten jullie niet wat doen tijdens de komende vakantiedagen? Slaat de verveling toe bij de
kids? Wel, neem dan eens een gezelschapsspel bij de hand en speel samen een spel.
Christoph De Smedt

Het belang van spelen
Spelen is heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs wordt
het handiger en leert het over zichzelf, anderen en de wereld rondom zich. Een kind speelt
voor het plezier.
Spelen doet een kind bewegen
•
Als een baby met zijn armen zwaait en met zijn benen trappelt, oefent hij heel intens
zijn spieren.
Spelen leert een kind denken
•
‘Kiekeboespelletjes’ leren een kind om mensen, gebeurtenissen en voorwerpen te
herkennen en te onthouden.
Bv. Een kind kan op zoek gaan naar een verborgen voorwerp of een persoon die dan plots
tevoorschijn komt. Het kan ook andersom: het kindje legt een handdoek op zijn hoofd,
neemt hem weg en roept ‘kiekeboe’. Die spelletjes leren het dat de dingen blijven bestaan,
ook al ziet het ze niet. Dit kan het kind helpen om zijn scheidingsangst te overwinnen.
Spelen leert een kind omgaan met mensen
•
In naboots- en fantasiespelletjes leert een kind hoe mensen met elkaar omgaan. Een
kleuter bootst grote mensen na. Op die manier verplaatst hij zich in de volwassene en leert
hij hoe hij zich later zal moeten gedragen in bepaalde situaties.
Spelen leert een kind wat mag en wat niet mag
•
Het is belangrijk dat een kind tijdens het spelen wordt geconfronteerd met
beperkingen en duidelijke grenzen. Tekenen mag wel op een blad, niet op het behangpapier.
Spelen per leeftijd
van 0 tot 12 maanden
•
Maak samen een praatje.
•
Klap eens in de handen en zing een liedje.
•
Kiekeboespelletjes. Hou de handen voor de ogen, trek ze plots weg en roep
‘kiekeboe’. Hou een handdoek voor het gezicht en laat de baby de handddoek wegtrekken.
Zeg dan ‘piep’.
•
Spiegelspelletjes. Ga geregeld met het kind voor de spiegel staan. Wijs het aan in de
spiegel en vraag wie dat is. Borstel zijn haar voor de spiegel, zwaai eens met zijn handje of
hou een popje achter zijn rug en laat dat in de spiegel bewegen.
•
Bekijk samen dingen en praat over de dingen die zijn aandacht trekken: de radio, de
cd’s, een deur die open- en dichtgaat.
•
Nabootsspelletjes. Doe iets voor (in de handen klappen, zwaaien, geluidjes maken,...)
Bootst het kind dat na, herhaal het dan.
•
Aangeefspelletjes. Het kind geeft voorwerpen aan, die jij vervolgens teruggeeft.

van 12 tot 18 maanden
•
Kijk samen in een boekje of voelboekje en vertel erover. Maak zelf een boekje met
prenten en foto’s.
•
Praat met een marionet. Gebruik hiervoor een handpop of een oude sok. Laat de pop
bewegen, vertellen, dansen of een handje geven. Het kind zal snel antwoorden als de pop
iets vraagt.
•
Blaas zeepbellen.
•
Speel voor de spiegel. Het kind zal zichzelf beginnen te herkennen in de spiegel.
•
Evenwichtsspelletjes. Ga op de knieën zitten en neem de handjes van het kind vast en
wieg samen op de muziek.

van 18 maanden tot 3 jaar
•
Balspelletjes. Ga tegenover elkaar zitten en rol de bal naar elkaar toe. Ga telkens een
stukje verder uit elkaar zitten. Hou een grote doos vast en laat het kind de bal erin gooien.
Trap samen tegen de bal.
•
Speel verstoppertje met elkaar of verstop een voorwerp.
•
Knap samen huishoudelijke karweitjes op.
•
Ga naar buiten, naar het park, naar het bos of op de straat.
•
Fantaseer voor het kindje. Vertel verhaaltjes, speel poppenkast, speel winkeltje,
van 3 tot 5 jaar
•
Het kind gaat nu meer en meer samenspelen met een steeds duidelijkere
rolverdeling en onderlinge afspraken. Ze gaan de grotemensenwereld naspelen.
•
Constructiespelen worden steeds doelgerichter en verfijnder opgebouwd vb. een
kasteel of een stad met alles erop en eraan.
•
De fantasiewereld breidt zich verder uit: pratende en aangeklede dieren, kabouters,
sprookjes…
•
Kleuters willen ook graag creatief bezig zijn: tekenen, schilderen, knippen en kleven.
Ze werken ook steeds meer nauwkeurig: binnen de lijntjes kleuren, tellen, vergelijken…
•
Het leerzaam spelen wordt als leuk ervaren: sorteren van kleuren, vormen,
afbeeldingen, geheugenspel, tellen tot 10, lotto’s, domino’s, eenvoudige gezelschapsspelen,
tegenstellingen, verschillen zoeken, afbeeldingen die bij elkaar horen zoeken…
lagere schoolkinderen
Als een kind leert lezen en schrijven, gaat er een nieuwe wereld open. Een kind dat in de
lagere school zit, wil dingen maken, zijn grenzen aftasten, nuttige dingen doen op school of
in de buurt. Het gaat in competitie met anderen.

•
Een kind blijft heel toegankelijk voor fantasiespelen, maar tegelijk groeit zijn
interesse voor het concrete dagelijkse leven: doen-alsof-spelen, rollenspelen, zich inleven in
de miniwereld van poppenhuizen en poppenkast, ...
•
Het lichaam wordt beleefd als gebruiksinstrument. Dit zijn de jaren van behendigheid
en beweeglijkheid. Experimenteren met nieuwe motorische vaardigheden, sport, ...
•
Het kan er uitbundig en wild aan toe gaan. Een kind heeft ruimte en buitenspel nodig.
•
Een kind is gevoelig voor competitie
•
Leeftijdsgenoten worden steeds belangrijker. Er ontstaan clubjes die samen
‘projecten’ opzetten: kampen bouwen, een skateparcours opzetten, ...
•
Naast het actieve groepsspel gaat het kind meer en meer kiezen voor passieve
activiteiten: lezen, video- of tv-kijken, computerspelletjes. Die activiteiten helpen om
bepaalde belevingen te verwerken, om geconfronteerd te worden met ‘volwassen’ vragen.
•
De lagere schoolleeftijd is de tijd van de mopjes en de raadsels.
•
Een kind is technisch gericht bezig. Het leert graag technieken, het gebruikt ze graag
als expressie en vooral moeilijke dingen (quizzen, moeilijke puzzels maken, ...) dagen het uit.

Speel eens leuke binnenspelletjes met je kinderen:
1.
Maak een speurtocht door huis, met allerlei opdrachten en vragen tussendoor zoals
spring als een kikker, teken een bloem, wat eet een eekhoorn?
2.
Hoe goed kennen kinderen hun lievelingseten? Speel een spel, waarbij de kinderen
hun ogen dicht hebben en je ze geheimzinnige hapjes laat eten. Kunnen ze op basis van
smaak raden wat ze eten?
3.
Organiseer een schoonheidsdagje, door het haar en de nagels mooi te maken.
Eventueel ook bij de knuffels en poppen.
4.
Organiseer een picknick in de woonkamer – iedereen kan iets kiezen om klaar te
maken
5.
Probeer een geheugenspelletje bij de picknick zoiets als: ”in mijn picknickmand heb ik
… ingepakt…” en noem vervolgens het voorwerp van de eerste persoon en ga zo het rijtje af
6.
Bouw een huistelescoop met de koker van een keukenrol
7.
Maak een mysteriedoos door een gat uit een oude schoenendoos te knippen en vul
het vervolgens met verschillende voorwerpen. De kinderen kunnen de voorwerpen raden
door te voelen.
8.
Maak het gezellig met kussens en dekens en vertel verhaaltjes
9.
Maak speelgoed met mini-marshmallows en pretzelsticks
10.
Probeer een concentratiespelletje door een aantal knuffeldieren neer te zetten en
haal vervolgens eentje weg. Vraag dan je kind welke ontbreekt
11.
Bouw een indoor mini-golfbaan met plastic bekers, die je overal in de woonkamer
neerzet.

Wist je dat?
… we vorig jaar 50 boekentasjes verzamelden voor de kinderen in Afrika.

… we ten voordele van de sneeuwklassers 717 plantjes verkochten. Aan alle kopers en
verkopers een hartelijk dankjewel.
… enkele vrijwilligers een drankstandje hadden op de kerstmarkt te Opwijk. De opbrengst
van de drankverkoop gaat naar onze sneeuwklassers. Bedankt hoor.
… we alle ouders/grootouders bedanken om tijdens de voorleesweek in de eerste graad te
komen voorlezen .
… de nieuwe kleuterklassen na de kerstvakantie ingenomen worden.
verbouwingswerken afgerond zijn.

Dan zullen alle

… we volop bezig zijn om van ons speelplein een leuk, kindvriendelijk en groen speelterrein
te maken. Hopelijk kunnen onze kinderen hiervan genieten in het voorjaar.
… de hele school blij is met het nieuwe gebouw en de renovatie van het oud gebouw
(kleuterklassen). Aan iedereen die ons op de één af andere manier hielp een dikke
dankjewel. Het doet deugd dat zoveel mensen ons gesteund en geholpen hebben.
… we een peter en een meter hebben voor de nieuwe school van de Knipoog namelijk Willy
Price en Alice van Lancker. Proficiat.

… op vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari 2020 het Sint-Pieterskoor Mazenzele, het
Sint-Jozefkoor Droeshout en het Forever Young-koor een dubbelconcert organiseren ten
voordele van de twee dorpsscholen: De Lettertuin te Droeshout en De Knipoog te
Mazenzele. Wat het concert extra uniek maakt, is dat ook een groep van leerlingen en een
groep van leerkrachten enkele liedjes gaat zingen.
… de spaghettiavond op 16 november die georganiseerd werd door ons oudercomité weer
een succes was. Bedankt aan alle medewerkers en ook aan de ouders, sympathisanten, die
kwamen eten. Door jullie heeft het oudercomité wat meer mogelijkheden om de school
financieel bij te springen bij bepaalde activiteiten (Sinterklaas, aanschaf turnmateriaal,
bijdrage voor inrichting van het speelplein, afscheid van het zesde leerjaar, Pasen,
sneeuwklassen, …) Ook om de inkomhal van onze nieuwe school te decoreren (foto van het
bos) gaf het oudercomité centjes aan de school. Bedankt hoor.
… we met onze school meedoen aan de flitsactie tijdens de donkere maanden: Word je
gezien in het verkeer en verplaats je je veilig, dan verdient jullie kind een sticker. Een dikke
proficiat aan alle ouders, grootouders die hierdoor ervoor zorgen dat het aan onze
schoolpoort veiliger wordt voor de kinderen.
… je ons oudercomité kan steunen door je aankopen te doen via Trooper. Ga eens een kijkje
nemen op: https://www.trooper.be/deknipoogmazenzele en alvast bedankt hoor.
Geboortes
Oscar (10 september): broertje van Olivia (3de kleuterklas) en Valentien (1ste leerjaar).
Ceril (12 oktober): zoontje van juf. Tinneke van de eerste kleuterklas.

Onze nieuwe klas
-

“Waaauw, wat een grote klas!”
“Cool, er hangen flessen aan het plafond!”
“Zoveel kasten!”
“We hebben een zetel en zitblokken, tof!”
“Het lijkt precies op een woonkamer!”
“Wat een groot, nieuw bord, precies een tv!”
“We hebben een wasbak in onze klas!”
“Waauw, dit is echt gezellig!”

Dit waren de reacties toen de kinderen van het vijfde leerjaar op maandagochtend 30
september in hun nieuwe klas binnenkwamen.
De juffen en meester Christoph hadden een heel weekend hard gewerkt. En ja, hoor, het is
gelukt. Op maandagochtend kon iedereen in zijn nieuwe klas! Wat was dat cool!
Voor de kinderen van het vijfde en zesde was het vaarwel zeggen tegen de containers, waar
het in de zomer echt wel heel warm kon worden, en waar het in de winter ook echt wel heel
koud kon zijn. Nee, missen gaan we die containerklassen niet doen. Ze hebben hun dienst
gedaan, maar wij verkiezen nu toch wel onze nieuwe klas!
De eerste dagen knapten de werkmannen de laatste werkjes nog op. Ze moesten de nieuwe
verwarming regelen, de verluchting moest afgesteld worden, er werd nog een lek gedicht,....
Ja, eer alle draadjes juist zaten en eer alles goed afgesteld werd, waren we snel een aantal
dagen verder. Maar ons stoorde het niet! Dat namen we er graag bij!
Ondertussen zijn we het al goed gewoon in onze luxeklas. We hebben veel plaats in ons
lokaal omdat we met niet zoveel in de klas zitten. Daardoor hebben we een zit- en leeshoek
in de klas kunnen maken en dat is altijd plezant natuurlijk!
We hebben veel kasten zodat alles netjes weggeborgen kan worden en een nieuw groot
digibord met oneindig veel mogelijkheden.
Kortom, wij zijn tevreden!

Onze nieuwe klas – deel 2
We begonnen ons schooljaar in (een deel van ) de oude klas van het 2de leerjaar. We
hoorden dus dat de werkmannen nog hard aan het werk waren om de nieuwe school klaar
te krijgen tegen begin oktober.
Toen het moment daar was om te verhuizen naar de nieuwe klas, hadden de juffen in het
weekend al hard gewerkt om te poetsen en al het grote meubilair te verhuizen.
Snel afscheid nemen van onze oude klas… onze banken zijn al verdwenen…

Op maandag 7 oktober kwamen we boven in de klas en stonden de “grijze deuren” open
naar het nieuwe gedeelte. We gingen op zoek naar een groene klasdeur, want daarachter
zou vanaf nu het 2de leerjaar zitten….
De reacties waren prachtig en zeer uiteenlopend… (de juf filmde de eerste reacties 😊 )
“Wauw, wat een mooi uitzicht hebben we hier!”
“Het ruikt hier lekker naar nieuwe klas!”
“Wauw, zo groot dat onze klas nu is!”
… dit zijn slechts enkele van de vele leuke reacties
Kijk ook even naar het filmpje….
Er werd ook door de kinderen nog hard gewerkt om de bib en ons knutselmateriaal te
verhuizen, zodat we vanaf die dag “echt” in onze nieuw klas van start konden gaan.

Spelen hoeft niet duur te zijn
Een namiddag leuk in de tuin spelen heeft alleen maar voordelen. Als kinderen de kans krijgen om
zich op een verantwoorde manier vuil te maken, spannende momenten te beleven en te
experimenteren komt het spelen vanzelf. Met wat creativiteit en goede wil kan je je kind stimuleren;
door bijvoorbeeld in je tuin vogelhuisjes te hangen, insectenhotels te maken, een overdekte
speelplek te voorzien, een tent te plaatsen of een tuinhuisje voor de kinderen te bouwen. Nog een
leuk idee is het zelf bouwen van een wilgenhut (een wiglo).
Wat is een wilgenhut?
Een wilgenhut is zoals de naam zegt een hut gemaakt uit wilgentakken. Het originele aan een
wilgenhut is dat hij leeft! De takken die je in de grond steekt, krijgen in het voorjaar blaadjes.
Zo’n hut is ideaal voor een kindvriendelijke tuin want kinderen hebben graag een plaats waar ze zich
kunnen verstoppen. Ze kunnen er met hun fantasie een eigen wereldje creëren. Daarnaast komen er
vroeg in het voorjaar wilgenkatjes aan de takken. Zo vormen de wilgentakken één van de eerste
bronnen voor stuifmeel. Voedsel dat de bijtjes en hommels broodnodig hebben om hun broednest in
het voorjaar te voeden.
Wanneer een wilgenhut bouwen?
Een wilgenhut begin je best te bouwen wanneer de planten in rust zijn, tussen november en begin
maart.
Wat heb je nodig?
•
wilgentenen (vers afgesneden
wilgentakken)
•
water
•
emmers
•
schop
•
snoeischaar
•
grondboor
•
handbijltje
•
boomzaag
•
tuinkoord + 2 paaltjes
•
natuurlijk bindtouw
Stappenplan: hoe maak je een wilgenhut?
STAP 1: Kap of zaag de wilgentenen af in het vroege voorjaar. De takken hebben idealiter een lengte
van 1,5 à 2 meter en een schuin en glad snijvlak. Door de tak onderaan lichtjes met een mes in te
krassen of te ontschorsen ontstaat er wondweefsel, hiermee bevorder je de groei van zijwortels.
STAP 2: Gebruik de paaltjes en het koord om een cirkel te tekenen. Sla daarvoor een paaltje op het
middelpunt van de toekomstige hut in de grond en bind daarrond een touw met de straal van de
cirkel.
STAP 3: Boor om de voetstap een plantgat van ongeveer 50 cm diep met de bodemboor of gebruik
hiervoor de schop.

STAP 4: Giet vervolgens water in het plantgat en duw daarna een tak tot onderaan in het plantgat.

STAP 5: Buig overstaande takken naar elkaar toe en bindt de uiteinden vast met het touw. Wanneer
het geraamte af is bind je de kruising van de bogen nog eens extra aan elkaar vast.
STAP 6: Een toegansgsboog maak je door van een lange wilgentak de onderkant en de bovenkant
langs weerkanten van de ingang in de grond te steken. Vul tenslotte alle gaten op met aarde en duw
goed aan.
Het is leuk als je kinderen kunnen meehelpen met het maken van de hut. Ze kunnen bijvoorbeeld
helpen met takken aangeven, water gieten en gaatjes opvullen..
Varianten
De mogelijkheden met wilgentenen zijn eindeloos! Je kan met de wilgentenen bijvoorbeeld een
tunnel maken maar je kan ook een lange rij in elkaar gevlochten wilgentenen gebruiken als
afscheiding.
Voor kleine tuinen is een bonentipi een leuk idee. Je maakt met takken een hutje dat je laat
begroeien met bonen, erwten of ander snelgroeiende klimplanten.
Meer info vind je via deze link: https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-een-bonentipi-wilgenhut
Bron: www.denatuurlijketuin.be

Buitenactiviteiten in de winter
Nu de donkere, korte, koude, natte winterdagen zijn aangebroken, is het hoog tijd
om…een dikke jas, sjaal, muts en regenlaarzen aan te trekken en naar buiten te gaan!
Spoorzoeken: Als de grond vochtig is of er een verse laag sneeuw is gevallen, kan
je eropuit trekken om dierensporen te volgen. Het Kravaalbos vormt het ideale decor
voor je speurtocht en is bovendien super dichtbij! Wil je toch liever een nieuw domein
verkennen? Neem dan eens een kijkje op de website van natuurpunt. Hier vind je naast
leuke wandelingen ook inspiratie voor andere activiteiten in de buitenlucht
(https://www.natuurpunt.be/pagina/de-natuur-met-kinderen).
Tip: Neem een kaart of boekje mee met tips over dierensporen (van voetstappen tot
keutels).
Er
bestaat
zelfs
ook
een
Spoorzoeker
app
(https://apps.apple.com/nl/app/spoorzoeker-welk-dier-was-hier/id915710835
alleen voor iPhone en iPad)!
Plantentuin Meise: Zelfs in de koudste tijd van het jaar zijn er in de Plantentuin
bloemen te zien – je moet alleen wat beter zoeken (ideaal voor spoorzoekers!). Voor het
blotevoetenpad is het nu net iets te koud, maar er zijn héél wat andere leuke dingen te
beleven:
o
Wonderlijke avonturen met Koning Amaryllo (voor kinderen van 4 tot 12 jaar)
o
WinterFloridylle
Meer informatie vind je op https://www.plantentuinmeise.be/nl/home/.
Hindernissenparcours: Maak een afwisselend traject doorheen de tuin waarop de
kinderen kunnen klimmen, sluipen of tuimelen. Takken, stoelen, planken of bloempotten
zijn vaak al voldoende om een leuk parcours in elkaar te steken. Geen inspiratie? Je kan
ook altijd een fit-o-meter uittesten. Via deze link vind je makkelijk een fit-o-meter in de
buurt:
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/fit-ometer/overzicht-fit-o-meters/.
Terug opwarmen: Het is belangrijk om na een dagje buiten ravotten terug op te
warmen. Dit kan bijvoorbeeld door een lekkere warme tas soep of chocomelk te drinken
of een warm bad te nemen. Wil je nog niet naar binnen? Kruip dan gezellig dicht bij
elkaar rond een vuurtje in de tuin en rooster marshmallows op een stokje, of maak er
een avondmaaltijd van met worstenbroodjes en geroosterde ananasschijven.
Op de volgende pagina kan je alvast even oefenen met spoorzoeken!

Oplossing: A-5; B-3; C-1; D-2; E-4

Spelletjes spelen
Spelen is zo belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Samen zijn en samen spelen
zorgt voor verbondenheid. ... Even niets aan je hoofd, enkel en alleen het samen spelen.
Een goed moment om te communiceren en dingen met elkaar te delen, je bouwt zo een
nog betere band met elkaar op.
Op de site: https://www.reizendoejezo.nu/gratis_spelletjes_printen.html kunnen jullie
meerdere spelen afdrukken.
Op de volgende bladzijden vinden jullie enkele spelen die jullie samen kunnen spelen in
de vakantie!
Vooreerst het spel ‘ZEESLAG’. Dat kunnen jullie gewoon afprinten en spelen.
Vervolgens is er ook nog een ‘HAPPERTJE’, een spel speciaal voor ouderjaarsavond. Zo
kunnen klein en groot op een gezellige en leuke manier met elkaar bijpraten. Eerst het
‘happertje’ vouwen en vervolgens spelen!

Belangrijke data
1.

Vrije dagen van het tweede trimester:
Pedagogische studiedag:

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020

Schoolvrije dag:

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020

Krokusvakantie:

VAN MAANDAG 24 FEBRUARI TOT
EN MET ZONDAG 1 MAART 2020

Pedagogische studiedag:

WOENSDAG 18 MAART 2020

Eetfestijn: vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari 2020

2.

Paasvakantie:
VAN MAANDAG 6 APRIL TOT EN MET ZONDAG 19 APRIL 2020

3.

Vrije dagen van het derde trimester:
Dag van de Arbeid :

VRIJDAG 1 MEI 2020

Schoolvrije dag:

WOENSDAG 20 MEI 2020

Hemelvaartsdag:

DONDERDAG 21 MEI 2020

Brugdag:

VRIJDAG 22 MEI 2020

Pinkstermaandag:

MAANDAG 1 JUNI 2020

De lessen eindigen op dinsdag 30 juni 2020 om 12.00 uur. De zomervakantie
begint op woensdag 1 juli 2020.

Binnen spelen

Is het slecht weer buiten? Ben je moe na een lange
boswandeling? Heb je zin om een spelletje te spelen maar
heb je geen idee wat je kan spelen? Dan vind je hier vast wel
wat inspiratie… en we zoeken het niet zo ver… met een
kaartspel kan je heel wat leuke spelletjes spelen! Kijk en
ontdek…

Een kaartenhuisje bouwen
Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuisje. Je mag alleen kaarten gebruiken, geen lijm of
andere middelen om de kaarten steviger te maken of aan elkaar te plakken. Je kan er ook
een wedstrijdje van maken.
Kaartspelletjes
Hier vind je enkele leuke kaartspelletjes, met de bijhorende spelregels:
21-en

https://www.speltips.eu/21-en

Fretten/pesten

https://www.speltips.eu/pesten

Ezelen

https://hobby-en-overige.infonu.nl/spellen/153329-een-leuk-kaartspelezelen.html

Zenuwen

https://www.speluitleg.com/zenuwen/

Liegen

https://www.speltips.eu/liegen

Rummi

https://www.speltips.eu/rummi

Patience
Schoppenmie
Presidenten

https://hobby-en-overige.infonu.nl/spellen/152086-een-leuk-kaartspelpatience.html
https://hobby-en-overige.infonu.nl/spellen/151973-een-leuk-kaartspelschoppenmie.html
https://www.spelensite.be/spel/presidenten

Wist je dat…

 het kaartspel ontstaan is in China, kort na de uitvinding van het papier?
 de set speelkaarten zoals we die vandaag kennen een Franse uitvinding is uit 1480?
De afbeeldingen van de boeren, vrouwen en heren gaan terug tot de 15de eeuw.

 er in die tijd ook verschillende koningen in de ban van het kaartspel waren? En daar
gingen grote inzetten en bedrog mee gepaard.

 het

wereldrecord ‘kaartenhuisje bouwen’ op naam staat van de Amerikaanse
architect, Bryan Berg? Hij verbrak het record in maar liefst 44 dagen met 218.792
speelkaarten. Hij bouwde een replica van het Venetian Macao casino en hotel. De
kaartenconstructie weegt 272 kilogram, is 10 meter breed en 3 meter hoog.
Verschillende keren dreigde het gevaarte in te storten omdat het zonder lijm of
plakband gebouwd werd.

Veel kaartplezier!

Win extra speeltijd!

Mail je lievelingsspel door voor 20 januari en krijg van ons 5 minuten extra speeltijd.
Alle verzamelde minuten speeltijd leg je samen met je klasgenoten en dan spreek je af met
je juf wanneer/ waar je de extra speeltijd kan opnemen. Hoe meer klasgenoten er mailen
hoe meer speeltijd per klas.

Mailen naar: karin.de.landtsheer@vbsdm.be
Vermeld steeds je naam, klas, lievelingsspel

Project: een nieuw speelplein
Misschien hebben jullie er al iets van gehoord, misschien hebben jullie er al iets van
gelezen of misschien hebben jullie er al iets van gezien….?
Dat we dit jaar kozen voor het jaarthema: ‘Speel je mee?’ was niet zonder reden.
Want wat is er nu leuker dan spelen? Door de nieuwbouw hebben we definitief
vaarwel kunnen zeggen aan de containerklassen die op het speelplein stonden.
Daardoor zagen we weer ons geliefde grasplein verschijnen! Al was er niet zoveel
gras meer te vinden.
Hoog tijd voor wat actie want hoe cool zou het niet zijn om naast een nieuw gebouw
ook een nieuw speelplein te kunnen aanleggen?
Wij speelden al even met het idee… ons grasplein moest en zou terugkomen! Ons
speelplein hoort gewoon bij onze ‘landelijke’ school! Maar hoe zouden we dat
geregeld krijgen? Onze centen zaten in ons nieuw gebouw.
Vorig schooljaar kwamen we te weten dat er een projectsubsidie was uitgeschreven
voor het ‘vergroenen’ en ‘delen’ van een speelplaats met als doel kinderen meer te
doen bewegen tijdens de lesweek. Dit leek ons wel iets. Alleen moest het toen even
snel gaan. We bezochten scholen met groene speelplaatsen, gingen naar
infomomenten, spraken professionals aan, gingen op zoek naar mensen die met ons
ons speelplein zouden kunnen delen, gingen spreken met de gemeente en andere
verenigingen in de buurt,… want voor februari moest het hele project binnen
gegeven worden. Zo gezegd, zo gedaan. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost.
Nu konden we alleen nog maar duimen!
In mei kregen we dan het fijne nieuws te horen dat wij bij 1 van de 3 scholen uit onze
regio waren die de subsidie van 15 000 euro hadden binnengehaald!!
Nu pas konden we aan de slag gaan! De tuinaannemer werd erbij gehaald en al
onze plannen werden bekeken en herbekeken. Want pas als de containers
verdwenen, zagen we welke ruimte we ter beschikking hadden en met welke factoren
we rekening moesten houden bij de heraanleg.
En zo zijn we er aan begonnen. De struiken werden gesnoeid, het plein werd
opgeruimd, er werd al een paadje aangelegd… en nu is het wachten op het vervolg.
Eén ding is zeker, tegen dat het lente wordt, hopen we terug een grasplein te hebben
met…. Nee, dat verklappen we nog niet. Wel zal iedereen een handje moeten
helpen, alle kinderen krijgen hun opdrachtjes om uit te voeren met hun klasgenootjes
en juf. Zo wordt het echt hun speelplein, hun stukje natuur om in te spelen en
bewegen.

Aangezien speeltuigen handenvol geld kosten, organiseren we nog een paar keer
een soepverkoop op school. Tijdens de voormiddagspeeltijd kunnen de kinderen dan
een tas soep kopen t.v.v. het speelplein.
Er staat dus nog veel te gebeuren. Maar we zijn alvast goed aan ons project
‘speelplein’ begonnen.
Jullie gaan zeker via jullie kinderen nog horen wat er allemaal nog zal gebeuren en
hoe zij zullen meewerken aan de uitwerking van ons project.
Zij zullen elke maand een nieuwbrief krijgen in de klas waar hun opdracht in zal
staan.
En als iedereen zijn deel van het werk gedaan heeft, zal er de plechtige opening
volgen. Ahja, want het toegangsticket voor dat feestje kregen de kinderen al op de 1 e
schooldag! Nog even geduld dus, spannend!

