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Infokrant
BS HET BOLLEBOS

Moge 2020 een reusachtige portie goede gezondheid brengen,
een grote schep humor en bakken vol geluk !
Kerstvakantie van maandag 23 december tem
zondag 5 januari.

https:/www.facebook.com/basisschoolhetbollebos

Warme school
Run 24h For Juf Ilse — domein de Ghellinck

Warme school

Ook Sint en Piet brachten onze school terug een bezoek.

Innige deelneming
Onlangs overleed ………….opa
van Lani Dufromont uit het
1ste lj.
Heel veel sterkte !

Anlayse
Huiswerkbevraging
U reageerde massaal op de
vraag om deel te nemen aan de
huiswerkbevraging.
Deze werd ondertussen
geanalyseerd en besproken op
de teamvergadering.
Tijdens een volgende teamvergadering zullen we samen een
rechtlijnige visie uitwerken die
we u zullen meedelen en bespreken tijdens een ouderraad.
Wij laten niet na vooraf wetenschappelijk onderzoek mee te
nemen in het uitbouwen van
een huiswerkbeleid op
schoolniveau.

Hoe fiets ik met mijn kinderen naar school ?
Praktische tips:

Verken het traject vooraf zonder je kind en ga op zoek naar
trage wegen

De schoolverzekering dekt het ‘normale traject’ tussen school
en thuis. Dit hoeft niet de kortste weg te zijn. Kies altijd
voor de veiligste weg.

Neem je kind van jongsaf aan al mee. Echt fietsen leer je in
het verkeer zelf zoals je leert zwemmen in een zwembad.

Als je niet naast je kind kan fietsen, fiets er dan meteen
achter.

Waarschuw je kind voor openslaande autodeuren, auto’s die
een oprit van een woning verlaten, enz.

Laat je kind ruim op tijd vertrekken.

Fiets zelf aan de kant van de rijdende auto’s.

Kies voor zebrapaden om drukke straten over te steken
Bron: VSV—Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Nieuws uit de kangoeroeklas

Paella meer dan alleen een gerecht!
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in de kangoeroeklas gekookt.
Dit jaar kozen we voor paella.
Vorige week stelden de leerlingen hun boodschappenlijst samen en gingen we op boodschappenronde. Aangezien de ingrediënten vers moesten
zijn plaatsten de leerlingen een bestelling.
Aangezien Nina en Arno Spaanse roots hebben dachten we eraan om
hulp in te roepen van hun ouders en die kregen we ook. Hun papa en
mama zijn met ons komen koken en we kregen er een heuse Spaanse les
bij. Zo leerden de leerlingen hoe de verschillende ingrediënten heten in
het Spaans en leerden we dat wij Belgen paella nogal graag op zijn Italiaans uitspreken. De Spaanse uitspraak van paella is namelijk “paeja”. De
dubbele “l” wordt als “j” uitgesproken.
Paella verwijst ook naar de naam van de pan, paellera. Ook verwijst het
naar para ella, voor haar.
Paella werd in Spanje vooral gemaakt in de streken waar ook rijst werd
geteeld. Het was een maaltijd die vooral gemaakt werd met simpele,
makkelijk te vinden ingrediënten.
Ook leerden we heel wat bij over het belangrijke ingrediënt; saffraan.
Saffraan wordt gewonnen uit de saffraankrokus. De meeldraden worden
handmatig uit iedere bloem geplukt en er zijn er heel wat nodig om nog
maar tot een gram saffraan te komen. We leerden ook welke landen bekend staan voor hun saffraanoogst, bijvoorbeeld Iran.
Ook werd besproken dat voor de winning van saffraan er soms kinderarbeid aan te pas komt, dit is de mindere kant van het kruid maar moet
evengoed besproken worden.
Na de boeiende Spaanse taal- en kookles mochten de leerlingen de directie en leerkrachten trakteren op een portie overheerlijke paella die ze zo
goed mogelijk met een vleugje Spaans voorstelden. Bij deze willen wij
ook de ouders van Nina en Arno nog eens bedanken voor de Spaanse onderdompeling!
Juf Charlotte

Nieuws uit de klas van juf Sofie
Thema schoenen

Tijdens het thema schoenen mochten we onze schoen schilderen, rijgen
met veters, de schoenen poetsen, bouwen met schoendozen,...maar het
allerleukste was toch
wel stappen in de verf
met de grote laarzen
van juf Sofie.

Lucie bracht heerlijke Sint en Piet–koekjes
mee en ook een leuk Sintpakje voor Jules.
Dankjewel.

Lees meer op:
Hetbollebos-1ka.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Sharon
Het Ding
Naar aanleiding van de
voorleesweek werkten
we in de klas een prentenboek uit ‘HET DING’.
Het boek gaat over een
doekje en het biedt allerlei interactieve mogelijkheden. Je kan met
een prentenboek heel
veel doen om te zorgen
dat het verhaal gaat leven. Zo speelden we het
verhaal ook een aantal
keer na met concreet
materiaal. We knutselden of experimenteerden met doeken of stukjes
stof. En we hebben ook heel wat kunnen bewegen met grote doeken! Het
uitwerken van een prentenboek is zeker voor herhaling vatbaar…

Als u nog meer leuke foto’s over het thema
wilt bewonderen , neem dan een kijkje op
onze klasblog!

http://sharonvancoppernolle.blogspot.com/

Nieuws uit de klas van juf Veerle
“De voorleesweek!!!”
Naar aanleiding van de voorleesweek kwamen de mama’s van Elias, Toon, Bas
en Stan en de oma van Maxine voorlezen in onze klas.
Ook het zesde leerjaar kwam hun sprookje Rapunzel vertellen met zelfgemaakte prenten. Bij het vijfde leerjaar mochten we op bezoek aan en zij vertelden 2
digitale verhalen.

Lees meer op:
HetBollebosJufVeerle.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Tania
Naar de bib met oma en opa
Tijdens de voorleesweek gingen we op
stap naar de bibliotheek. Blij waren we dat
oma en opa mee mochten. In de bibliotheek zochten we een knus hoekje. Daar
vertelden oma of opa een mooi sprookje.

Een stoomboot maken
Tijdens een lesje techniek maakten we een stoomboot met de grote mecano en
karton. Zoekend, ontdekkend en proberend maakten we een prachtige stoomboot.
Na het versieren ervan konden we er naar
hartenlust in spelen en het mocht van Sinterklaas en zwarte piet.

Lees meer over de derde kleuterklas op:
http://bollebosjuftania.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Aagje
November / december in beeld

Voorleesweek: heel wat mama’s kwamen een leuk verhaal voorlezen! Dikke dankjewel!
Er staan nog meer foto’s op onze blog!

We schreven zelf een brief
aan Sinterklaas! Die
gingen we natuurlijk fier
posten!

Lees meer over het eerste leerjaar op:
www.http://bollebosjufsonia.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Joke
Onze eerste spreekbeurt
We gaven voor het eerst een spreekbeurt.
Spreken voor publiek is best spannend en
leuk. vVa demonstraties, kledij en foto's
vertelden we over onze hobby. Ook was er

sport na school waar we gekke sportactiviteiten met de bal deden. We gaven het
beste van onszelf en genoten met volle
teugen!

Sport na school

Nieuws uit de klas van juf Nancy
Van maquette tot plattegrond van onze schoolomgeving
Na onze leerwandeling maakten we van de buurt van onze school een maquette. Daaruit
ontstond een plattegrond gekoppeld aan een
legende. Jaja, we kennen onze schoolom-geving
al goed hoor.

Voorleesweek
Tijdens de voorleesweek werden we met heel
wat leesplezier verwend. Dankjewel opa van
Phara, mama van Romi en Lize, van Mila, van
June, van Gabriël, van Sélyne, van Leni en papa
van Titus en van Mila om ons tijdens die week
het leukste kwartiertje van de dag te bezorgen !

Lees meer over het derde leerjaar op:
hetbolleboslj3.blogspot.com

Nieuws uit de klas van juf Sylvie
Op speurtocht door onze gemeente !
Om het thema 'onze gemeente' wat interessanter en leerrijker te maken,
gingen we op leeruitstap naar het gemeentehuis. We kregen heel wat informatie en mochten met onze vragen op
bezoek bij de burgemeester.
Daarnaast gingen we ook 2 van de talrijke bezienswaardigheden bezoeken die
onze gemeente rijk is.
Het kasteel van Hemsrode en Het Lijsternest.
We werden telkens hartelijk ontvangen
en deden op een leuke manier heel wat
kennis op !

Lees meer over het vierde leerjaar op:
http://www.bollebosl4jufsylvie.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Leentje
Voorlezen aan de kleuterklassen
Naar aanleiding van de voorleesweek en omdat we weten dat lezen en voorlezen
heeeeeeel belangrijk is (denk maar aan ons LIST project) nodigden we alle kleuters
uit in onze klas om een boekje voor te lezen.
We deden dit natuurlijk niet ‘zomaar’… nee! We hebben verschillende boekjes
digitaal gedownload en lazen de boekjes voor door ze
te projecteren op het
smartbord. Iedereen
was heel enthousiast!
Een aanrader!
Zin om het thuis ook
eens te proberen op je
computer of tablet?
Surf dan eens naar:

https://www.fundels.com/nl-be/prentenboeken/bib/

Techniek ? Wat is dat ?
Techniek, STEM? Wat is dat allemaal?
We zochten het uit op Technoboost in de expo in
Waregem. Daar stonden allerlei standen van bedrijven, scholen, defensie… waar we de verschillende
domeinen van techniek konden uitproberen. We
hadden graag nog wat langer gebleven!

Aan de lippen hangen van vertelster Hilde Rogge

Wauwwwwhhhh! Wat kan Hilde Rogge prachtig vertellen!
Wist je dat ‘De tovervinger’ van Roald Dahl gebaseerd is op wat zij meemaakte?
Of toch niet?
We hingen aan haar lippen! En wat dacht u? Natuurlijk… we haastten ons naar bib en reserveerden en ontleenden het boek ‘De tovervinger’!

Lees meer over het vijfde lj op
http://bollebosjufleentje.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Rebecca
Voorleesweek
Tijdens de voorleesweek gingen de oudsten hun zelfgeschreven en zelfgetekend
kamishibai verhaal over Rapunzel gaan voorlezen bij de peuters en kleuters.

Muzische vorming: creëer een modern stoelendans

Boekenbeurs

Begin november brachten we een bezoek aan de boekenbeurs
de Ansold te Anzegem. Ook mochten we genieten van de
fantastische verhalenvertelster Hilde Rogge.

Lees meer over het zesde leerjaar op:
http://hetbollebosl6jufrebecca.blogspot.be

in

Sport op school
Veldlopen
Onze eerste sportactiviteit op woensdag 25 september was meteen een
schot in de roos!
Nieuw dit schooljaar was dat ook de kleuters mochten deelnemen.
Uit onze school namen maar liefst 59 kleuters en leerlingen deel!
We behaalden maar liefst 15 medailles.
K1: Mette en Siebe behaalden goud, Maere zilver en Djaro brons.
K2: Venencio behaalde goud, Fil en Maxine zilver en Toon brons.
L1: Jade behaalde brons.
L2: Dille behaalde goud.
L3: Aleandro behaalde goud en June zilver.
L4: Svea behaalde brons.
L5: August behaalde zilver.
L6: Nina behaalde zilver.
Dikke proficiat aan onze sportievelingen

Trefbal

Op woensdag 23 oktober namen 2 ploegjes van het derde en vierde leerjaar
deel aan het trefbaltornooi in Vichte. De ploeg van juf Sylvie behaalde een 2°
plaats!
Dikke proficiat aan onze sportievelingen.

Netbal

Op woensdag 13 november namen 2 ploegjes van het vijfde en zesde leerjaar
deel aan het netbaltornooi.
Dikke proficiat aan onze sportievelingen.

Ballen en meer

Op woensdag 27 november namen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar deel aan de sportactiviteit “Ballen en meer”.
Tijdens deze activiteit werd de de balvaardigheid geoefend. Voetbal,
basketbal, hockey of pingpong. Het werd allemaal geprobeerd tijdens deze namiddag!!

Sportstempel
Bij elke deelname aan een sportactiviteit krijgen de
sportievelingen één sportstempel. Een podiumplaats geeft
recht op een extra stempel. Op het einde van het schooljaar
worden de leerlingen met het meest aantal sportstempels beloond!

Sportiefste klas
De klas die tijdens de vele sportactiviteiten het sterkst
(procentueel) vertegenwoordigd is, wordt op het einde van het
schooljaar bekroond
met de titel “Sportiefste klas”!

