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12 februari. De krokusvakantie staat voor de deur!
Volgende week woensdag is het Aswoensdag. De eerste dag
van de vasten. Voor veel mensen is de vastenperiode niet
langer alleen maar een periode van minder eten, niet snoepen, ………. Het is de periode bij uitstek om eens stil te staan
bij de dingen die we dagdagelijks doen. Misschien wel een
moment om te bezinnen of we goed of niet goed bezig zijn.
Een periode om wat bij te sturen….
In de Sprong werken we hard aan “positief omgaan met elkaar”. Veel kinderen hebben moeite om zich passend te gedragen en om passende taal te gebruiken. Andere kinderen
voelen zich dan bedreigd en reageren op een negatieve manier. Heel veel conflicten ontstaan omdat er te snel, te impulsief, te geweldig wordt gereageerd. Dat loopt dan vaak fout
af. We zien het als onze plicht om kinderen te leren omgaan
met conflicten. We stellen vast dat kinderen thuis ook niet alles vertellen. Wat de ander fout deed, wordt gezegd, maar
wat hun eigen bijdrage is wordt niet uitgesproken. Dat is
jammer.
Ik kan jullie verzekeren dat er heel veel tijd sluipt in het oplossen van ruzies. Maar…… we zorgen ook voor veel goede
voorbeelden!
Alle kinderen kregen een rapport, ook jouw kind. Hopelijk
kunnen jullie hier trots op zijn! Geniet van de komende vakantieweek. Hopelijk wordt het een weekje waarin jullie samen met de kinderen leuke dingen kunnen doen! Als we nog
een beetje op de tanden bijten en doen wat we moeten en
mogen doen, zal het gewone leven hopelijk weer snel terugkeren.
Mevrouw Hilde
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DIGITALE FOTOGRAFIE IN KLAS G
Tijdens de lessen wero stond het thema 'digitale fotografie' deze maand
in de kijker.
Daarin leerden we over de verschillende onderdelen van het fototoestel,
foto’s nemen, over het verschil tussen het analoge, het digitale toestel,
negatieven en de donkere kamer, over perspectieven en composities,
over het online bewerken van foto's, ... .
Om het thema goed af te sluiten, mochten we nog eens werken met het
fototoestel. Dit vonden we natuurlijk de allerleukste activiteit.
We leerden foto's maken waarin we onze kijkers proberen te misleiden.
Dit noemen we fototrucage.
Kijken jullie mee naar de resultaten?

REKENEN IN KLAS B

Wegen…. en zoveel meer…
Als wij willen weten hoe zwaar iets is, dan gaan wij wegen !
Daarvoor gebruiken wij een weegschaal !
Wil je weten hoeveel je zelf weegt, dan sta je op de personenweegschaal.
Wil je koken dat weeg je af met de keukenweegschaal !
Wij gebruikten de balans om te wegen ! Op de balans staat het
zwaarste voorwerp onderaan, het lichtste voorwerp bovenaan!
Wij telden telkens hoeveel knikkers, lepeltjes, blokjes wij
moesten leggen voor de balans in evenwicht stond.

Wij gingen zelf aan de slag, kijk maar !

En wij hadden ook een heel leuke les om te leren zien wat van
dichtbij is of veraf eerst keken wij naar de speelplaats, toen keken wij in de koker….

Van dichtbij zagen wij enkel ons hoofd, van veraf konden wij
heel ons lichaam zien… wij leerden ook dat dit zo is als wij een
foto nemen van dichtbij of veraf, wij leerden inzoomen met de
lens !

dichtbij

veraf

wij zien enkel ons hoofd door de koker

wij zien ons hele lichaam

MOPPEN EN RAADSELS UIT KLAS J
1.

Welke bus kan niet rijden?

2.

Hoe noem je een juf die een hele
mooie halsketting draagt?

3.

Waarom is een haas zo snel?

4.

Wat is het verschil tussen een wesp
een juf?

5.

Wat gebeurt er als je een diamant in
het water legt?

6.

Wat gebeurt er als je een paard in het
water zet?

7.

Hoe komt het dat een haai zo’n vriendelijk dier is?

8.

Welke pijp kan je niet roken?

9.

Wat zeg je tegen iemand als er een
vlieg in zijn soep zit?

10. Waarom heeft een dom blondje een
doorzichtige brooddoos?
11. Wat eet een kat ’s morgens als ontbijt?
12.

Wat is rood en gaat op en neer?

1. Een brievenbus
2. Een kettingzaag
3. Omdat hij HAASt heeft
4. Van een wesp heb je enkel in de zomer last, maar van een juf heb je een
heel jaar lang last
5. Dan blinkt hij!
6. Dan wordt hij nat!
7. Hij zegt altijd HAAI!
8. Een regenpijp
9. Dat is niet zo erg, een vlieg eet niet
zoveel
10. Om te zien of ze naar school gaat
of terugkeert van school
11. MUISli
12. Een tomaat in een lift.

MOOIMAKERS
Dit schooljaar helpen we met De Sprong mee om de wereld een stukje
mooier en properder te maken. Dit doen we door ons te engageren bij
de Mooimakers.
We hebben, met onze school, een gebied geclaimd in en rond onze
school van meer dan 51000 m2 !
Elke maand zet er telkens 1 klas zich in om de speelplaats, maar ook de
buurt op te ruimen.
We kregen van de mooimakers zelfs grijpstokken, handschoenen, vuilniszakken om goed te kunnen opruimen.
De leerlingen die reeds deelnamen op zo’n opruimactie waren telkens
superenthousiast en verbaasd van het vele afval die ze vonden.
Lieve leerlingen, alvast bedankt voor jullie inzet !

GESCHIEDENIS IN KLAS K
Door de eeuwen heen
Met klas K werken we rond de verschillende perioden op de tijdsband.
We maakten kennis met de jagers en boeren uit de prehistorie.
We bewonderden grotschilderingen en maakten er zelf één .
Dit werkje gaat in onze tijddoos.. die we vullen met werkjes uit iedere periode.
We leren onze naam nog op papyrus schrijven in hiërogliefen, we
maken mozaïeken uit de tijd van de Grieken en Romeinen…
Wordt zeker nog vervolgd….

We zoeken nog enkele ouders voor onze
ouderraad.
Zin ?

Neem gerust contact op met onze voorzitter, Sylvie
Coussens, mama van Inala Dumoulein.
pascal.dumoulein@gmail.com
0471 35 39 70

SNEEUWPRET !
Wat is het fijn om de kinderen te zien
spelen in de sneeuw !!

BOOMPLANTACTIE
Op zondag 7 februari werd er vanuit de dekenij Kortrijk op verschillende plaatsen een boom
geplant. Deze boomplantactie verwijst naar het boek ‘Laudate Si’ van paus Franciscus over
rechtvaardigheid en duurzaamheid in de hele wereld.
Ook in onze school De Sprong werd een vruchtenboom geplant. Het is een perenboom, een
kruising tussen conference en doyenneperen. We hopen dat we volgend jaar de eerste
vruchten zullen mogen proeven !
Onze eerste communicantjes werden uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Jay-Lynn mocht, samen met mevrouw, de perenboom in het kippenhok planten.
Dank aan alle aanwezigen ! We beloven goed voor onze boom te zorgen.

TECHNIEK : DE PERISCOOP
Een toestel om naar je hart en longen te luisteren is een stethoscoop
Een toestel om naar de sterren en het heelal te kijken heet : telescoop
Een toestel om heel kleine dingen, zoals microben en virussen te onderzoeken is een microscoop.
Een toestel om door de muren te kijken is een….. je raadt het nooit !!Dat
is gewoon een venster ! Dit moet je vertellen aan volwassen mensen,
die zullen er wel om kunnen lachen.
En nu, … een toestel om mee in een hoek te
kunnen kijken, dat is een periscoop.
Dit leerden we in de les techniek.

In een boog, of in een hoek kijken kunnen
wij niet, ook de dieren niet. Ook het licht
dat we zien legt een rechte weg af, tenzij er
iets troebels in de weg zit.
Maar slimme mensen hebben daar iets op bedacht. Vooral in een duikboot is dat een handig kleinood. Zo kan je vanonder water toch boven
water kijken. Of zoals in de tekening hierbij zie je dat je eigenlijk over
een muurtje kan kijken zonder dat iemand je ziet.
Wat is er noodzakelijk om dit te kunnen
maken ? Spiegels !
Spiegels zijn de eerste hulpmiddelen om in
een hoek te kunnen kijken.
Bij onze periscoop hebben we er twee nodig. We moeten ze schuin plaatsen, en wel
in tegenovergestelde richting. Je ziet op de
tekening dat je de spiegels samen kunt
houden in een kartonnen kastje.
In klas maakten we het degelijker met houten
plankjes. MDF-plaatjes.
Het is niet zo moeilijk om vlug een juiste constructie
te knutselen, maar je moet wel aandachtig zijn bij
het maken van het plannetje.
Kijk maar naar de tekening. Als je nu de 4 delen samen vouwt en verlijmt, dan heb je het belangrijkste
deel; het corpus. Nu nog onderaan en bovenaan een
dekseltje dat alles samenhoudt, spiegeltjes (x)
schuin erin en klaar is kees.
Veel succes !

WIST JE DAT...
… we sinds januari weer een aantal nieuwe leerlingen mochten verwelkomen? Welkom NAZIA uit klas A, EMIR uit klas B, BENYAMEEN uit
klas C, AHLAM uit klas D, IASMINA en WALID uit klas E, MARIE,
FRAN en SELMA uit klas G en ZIANDRO uit klas I !!!
… een sneeuwvlokje eigenlijk een klein kristalletje is ?
We namen een foto van 1 zo’n sneeuwvlokje en vergrootten
die… Dit is het resultaat ! Prachtig toch, niet ?
… het op 31 januari “dag van de directeur” was? Hét moment dus om
onze mevrouw Hilde in de bloemetjes te zetten en haar te danken voor
Haar grote inzet voor de school en het warme hart dat ze alle leerlingen en leerkrachten toedraagt !
DUIZEND MAAL DANK, MEVROUW !

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA
•

ma 15 februari tem vr 19 februari : KROKUSVAKANTIE

•

vr 12 maart : VRIJE DAG

•

ma 5 april tem vr 16 april : PAASVAKANTIE

