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JEUGDBOEKENMAAND 2020: Wat doet kunst? 
 

In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand 'Kunst'.  
We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar 
ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, 
gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet 
iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het 
zet je aan het denken. 
 

Vandaag bracht verteltheater De Belleman voor alle klassen, volgens leeftijdsniveau, in de Vlieg-In een boeiend 
verhaal. Je las er al meer over in de vorige nieuwsbrief. 
De volgende weken wordt er in de klassen gewerkt en gespeeld rond het thema van de Jeugdboekenmaand. 
En de Bertemse bibliotheek organiseert vertelmomenten met Tante Mariet in de bib in de Vlieg-In. 
 

Bij deze nieuwsbrief vind je een uitnodiging voor onze jaarlijkse BOEKENBEURS.  
Er zijn op 20 maart geen warme maaltijden te verkrijgen. We verwachten dat alle kinderen een lunchpakket 
meebrengen.  
 

Kom op vrijdag 20 maart 2020, naar de boekenbeurs 
Wanneer? Vanaf 15 uur tot 18 uur, in de refter van de school. 

Goed om weten! Met elke aankoop op de boekenbeurs steun je onze school. 
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Beste ouders, 

 

Na de regenachtige krokusvakantie (mèt sneeuw!) wachten we vol 
ongeduld op de lente. En hopelijk blijven de virussen ver weg van onze 
school … 
 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de activiteiten tijdens de 
Jeugdboekenmaand, onze boekenbeurs, de nationale pyjamadag van 
Bednet, uitstappen en workshops van verschillende klassen, en meer 
belangrijke weetjes. 
 

Vandaag verwelkomen we 3 kleuters in de instapklas van juf Marlies. We 
zijn nu met 158 kleuters en 260 leerlingen in de lagere school.  
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Vijfde leerjaar: wonen en leven in Congo 
 

Van 4 maart tot 18 maart 2020 werken en spelen de kinderen van het vijfde leerjaar 
rond wonen en leven in Congo, met de Congokoffer van Studio Globo.  
 

Yanga woont in Kwamouth, een dorp aan de monding van de rivier Kwa in de 
Congostroom. Kijkend naar de boten die voorbij varen, droomt ze ervan om ooit naar 
de grote stad Kinshasa te reizen. Ze besluit brieven te schrijven aan Pangi, haar neef 
die in de hoofdstad woont. Pangi vertelt over de drukke gezelligheid op de markt, de 
spelletjes die hij speelt met zijn vrienden en de voorbereidingen voor het 
huwelijksfeest van zijn zus. In de brieven maak je ook kennis met Seka, de nicht van 
Pangi die in Antwerpen woont. De briefwisseling van de kinderen is gekoppeld aan 
drie lesactiviteiten rond de thema's markt, spel en schoonheid. 
 

Voor het gebruik van deze educatieve koffer wordt 1 euro per kind aangerekend (via 
de maandelijkse facturatie). 

  
 

Zesde leerjaar: veilig omgaan met Internet 
 

Elk jaar is er een dag -Safer Internet Day- waarop in meer dan 70 landen aandacht wordt gevraagd voor veilig en 
verantwoord internetgebruik door kinderen en jongeren.  

 
Onze zesdeklassers krijgen op woensdag 4 maart 2020 van een speciale 
lesgever tips over internetveiligheid. Het wordt een interactieve les waar 
meerdere onderwerpen aan bod komen (het internet: wat moet je doen en 
zeker niet doen? Wat zijn de regels in verband met chatten, email, virussen, 
het respect voor het privéleven, pesten via het internet en gsm, enz.).  
 

 
 
   

Deze lessen zijn een initiatief van Proximus en Child Focus. 
 
 
 
 
 

Eerste en tweede leerjaar: met boeken op de ‘theater’planken 
 

Op maandag 9 maart 2020, voor het tweede leerjaar, en op 
maandag 16 maart 2020, voor het eerste leerjaar, brengt 
theatergroep Spoor 6 de workshop “Met boeken op de 
‘theater’planken”. 
 

Fragmenten, personages, prenten en situaties uit recente en 
klassieke kinder- en jeugdboeken zijn onze inspiratiebron voor 
afwisselende dramawerkvormen. Elk boek bezorgt ons een perfecte 
uitnodiging om te beginnen spelen en acteren. En dat mag je 
letterlijk nemen. We bouwen het decor met stapels boeken en 
planken. Met petten, mutsen en sjaals spelen we de hoofdrol in de 
grappigste of de spannendste verhalen. 
Ten slotte verkennen we de boeken waarmee we aan de slag gingen. 
Zin om te beginnen lezen? Een snuifje leesbevordering krijg je er 
zomaar bovenop. 
 

 
De activiteit vindt plaats tijdens de lesuren -voormiddag- in GC De Vlieg-In. 
Kostprijs: 4 euro per kind (via de maandelijkse facturatie) 
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Vierde leerjaar: naar Hidrodoe 
 

Op donderdag 12 maart 2020 brengen onze vierdeklassers een bezoek aan het interactief waterDOEcentrum 
HIDRODOE in Herentals.  
 

 
 
Door zelf op ontdekkingsreis te gaan in Hidrodoe leren de leerlingen de wondere wereld van water kennen op 
eigen tempo. Een draaikolk maken, mega zeepbellen produceren, waterdammen bouwen,… je mag het hier 
allemaal ZELF doen en uitproberen. Aan de hand van de dagelijkse demo-voorstelling ontsluiert een educatief 
medewerker samen met de leerlingen een waterig geheim … 
 

! Vertrek: 8 uur (stipt!) 
! Terug: tegen 15.45 uur 
! Kostprijs: € 16,50 (toegangsprijs + busvervoer; via de maandelijkse facturatie). De kinderen krijgen één 

drankje ter plaatse. 
! Meebrengen: regenjas, waterdichte schoenen, lunchpakket en drank, fluovestje van de school. 

 
 

Lagere school: sportdag met Sportievak 
 

Het worden sportieve dagen in maart voor alle klassen van de lagere school. Juf Laura organiseert immers samen 
met monitoren van Sportievak speciale activiteiten in de sportzaal. We starten met een dansopwarming en gaan 
daarna de uitdaging aan met de challengegames. 
Derde en vierde leerjaar: maandagvoormiddag 16 maart 2020 
Vijfde en zesde leerjaar: maandagnamiddag 16 maart 2020 
Eerste en tweede leerjaar: maandagvoormiddag 23 maart 2020 
 

De activiteiten vinden plaats tijdens de lesuren in de sportzaal. 
Kostprijs: 5 euro (via de maandelijkse facturatie) 
 
 

Eerste kleuterklas en instapklas: 2 keer kinderboerderij 
 

Op vrijdag 20 maart 2020 komt de mobiele boerderij “Beestig leuk” naar onze school voor de kleuters van de 
instapklas (juf Marlies) en de eerste kleuterklas (juf Fabienne en juf Linsey). 

 

Met "Beestig Leuk" brengen we dieren naar je toe. 
Onze missie is om dieren terug bij jong en oud te brengen en hen te 
laten voelen, knuffelen, genegenheid geven. Kinderen, die geen 
huisdieren hebben, kennis te laten maken en aanleren welke 
verzorging ze nodig hebben en hoe je ermee moet omgaan. De 
‘kleine boerderij’-formule laat toe om op een rustige manier de 
wereld van de kleine dieren te ontdekken, knuffelen, strelen, samen 
te genieten van onze kleine boerderijdieren.  Konijnen, kippen, 
cavia's, dwerggeitjes, minipaardje, .... Kortom een hele belevenis! 
 

De activiteit vindt plaats op het grasplein achter de kleuterschool tijdens de voormiddag. 
Kostprijs: 5 euro (via de maandelijkse facturatie) 
 

En op dinsdag 24 maart 2020 brengen de kleuters van de instapklas (juf Marlies) en de eerste kleuterklas (juf 
Fabienne en juf Linsey) een bezoek aan kinderboerderij “Het Ollemanshoekje” in Herselt. 
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De kleuters mogen de dieren (geiten, schapen, pony's, kippen, ganzen, konijnen, 
cavia's, pauwen, ezels, minischapen, 'Zwartbles'-schapen, dwerggeiten, kippen, 
eenden...) zelf eten geven, leggen het landbouwpad en het boerenwandelpad af, 
kunnen spelen in de stro-speelschuur en de zolder van de drie biggetjes en krijgen op 
het einde zelfs een diploma. 
 

Het domein rond de kinderboerderij is volledig omgeven door een afsluiting zodat de 
kinderen veilig zijn. We voorzien ook nog extra begeleiding. 
Vertrek: om 8.50 uur aan de school 
Terugkeer: tegen 15.30 uur 
Prijs: € 10 (via maandelijkse facturatie). Het busvervoer wordt betaald door het 
schoolbestuur. 
Meebrengen: een brooddoos met boterhammen en een drinkbus met water (kan de 
hele dag bijgevuld worden). Als tienuurtje krijgt iedereen warme chocolademelk en 
een wafel; speelkledij is een absolute must en moet tegen gras, zand en stro kunnen;  
stevige schoenen aantrekken die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden (bij slecht weer laarzen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens het schoolteam, 
 
 

Lieve MORRIS, directie 
Nele VERHELLEN, directie a.i. 

 

✔ De inschrijvingen zijn gestart! Broers/zussen hebben nog voorrang tot 13 maart.  
Vanaf 16 maart kan iedereen inschrijven voor volgend schooljaar, vanaf geboortejaar  
2018 en vroeger.  
 

✔ ZWEMMEN: donderdag 19 maart gaan de kinderen van het zesde en eerste leerjaar de laatste keer 
zwemmen. VANAF 26 maart is het de beurt aan het vijfde en derde leerjaar. Elke donderdag tot het einde van 
het schooljaar. 
 

✔ RAPPORT 3 voor alle klassen van de lagere school op dinsdag 24 maart 2020. 
 

✔ Onze zesdeklassers zijn van 26 maart tot en met 3 april 2020 op sneeuwklassen in Leysin in Zwitserland. We 
wensen hen een zeer leuke tijd! 
 

✔ KIJKdag voor instappers na de paasvakantie: op woensdag 1 april 2020 van 8.50 uur tot 10.30 uur bij juf 
Charlotte en juf Tine. Ze krijgen een aparte uitnodiging. 
 

✔ Van 6 april tot en met 19 april 2020 is het PAASVAKANTIE en verlof voor iedereen. De school is gesloten en 
er is geen opvang. Inschrijven voor speelpleinwerking Kattestroof? Doe dit zo vlug mogelijk via 
http://www.bertem.be/product/263/speelpleinwerking-kattestroof-voor-kinderen-tot-12-jaar 



NIEUWSBRIEF 8  GBS LEEFDAAL 

 

 
- 5 -

 
2 maart 2020 

 

 


