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het woord
van
2020-2021 was een heel bijzonder schooljaar. Eéntje dat in de
geschiedenisboeken zal komen.
De coronapandemie zorgde er immers voor dat we heel wat
kopzorgen hadden.
We moesten vaak snel schakelen om de coronamaatregelen
toe te passen.
De overheid was niet altijd duidelijk en de genomen beslissingen
deden soms onze wenkbrauwen fronsen.
We deden ons uiterste best. Iedereen moest zich ﬂexibel
opstellen. En dat lukte over het algemeen bijzonder goed.
Jullie toonden begrip, probeerden er samen het beste van te
maken, waren veerkrachtig en sterk.
Wie het moeilijk had, kon op steun rekenen. Een pluim voor
jullie allemaal!
We moesten heel wat leuke activiteiten schrappen of aanpassen
(schoolrestaurant, veldloop, schoolfeest, kinderfuif, …).
Wanneer er terug groen licht komt en dit opnieuw zal mogen
doorgaan, zal de vreugde des te groter zijn. Daar kijken we naar
uit.
Het is niet zeker dat volgend schooljaar alles weer volledig
“normaal” zal worden. Maar er is hoop.
Hou dus in de zomervakantie zeker onze nieuwsbrief in de gaten.
Via die weg zullen we jullie op de hoogte houden van de start van
het nieuwe schooljaar.

Zoals ieder jaar houden Sonja en Monique gedurende enkele
weken grote kuis.
Ann, Ellen en ondergetekende zullen het komende schooljaar
voorbereiden, voor het nodige materiaal zorgen en nieuwe
leerlingen inschrijven.
We plannen ook enkele grote werken.
Het werkatelier van Erna wordt omgebouwd tot een nieuw
klaslokaal voor onze taalbadklas. Daar wordt dan ook een
digibord voorzien.
Van juli tot en met 31 oktober worden onze modulaire units (de
Schuit) vervangen door nieuwe exemplaren.
De nieuwe Schuit zal niet meer gehuurd worden, maar door de
scholengroep worden aangekocht.
Maar vooral: de lokalen zullen ruimer zijn.
Tijdens de werken in september en oktober zal onze
pelikaanklas (3KTB) tijdelijk onderdak vinden in een ander
klaslokaal.
Als alles goed loopt, verhuizen we de pelikaanklas in de
herfstvakantie naar de nieuwe Schuit.
Er zal dan in de Schuit ook nog een extra lokaal zijn voor zorg,
godsdienst of zedenleer, …
Maar eerst gaan we genieten van een beetje vrije tijd.
Ik wens iedereen een zorgeloze, zonnige zomervakantie toe.
Tot gauw!
Katleen Vleugels
Wil je net voor de start van het nieuwe schooljaar al eens de sfeer
komen opsnuiven?
Dat kan: op dinsdag 31 augustus van 12u tot 13u is iedereen
welkom voor een sneak preview

Echt helemaal stil zal het in De Wilg deze zomer niet zijn. Er zal
hard gewerkt worden.

werkten mee aan dit nummer:
Hajo, Roos, Lotte, Norah, Liv, Anna, Nils, Mila, Jarne,
Lore, Lynn, Jamie, Elona, Jody, Cara, Finn, Matti, Bas en
uiteraard Juf Iris
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Wat ik doe in de zomer
In de zomer schijnt de zon.
Dan ligt er geen water in de regenton.
We willen zwemmen in het meer.
Met dat hele warme weer.
Altijd zet ik de airco op.
En dat vind ik helemaal top.
En als ik niet binnen voor de airco lig,
dan lig ik buiten te zonnen.
Te zingen over 10.000 luchtballonnen.

elona en jamie
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CREADAG
Op vrijdag 30 april hielden we een coronaversie van onze tweejaarlijkse creadag. Per
klasbubbel ging iedereen creatief aan het werk. Technische skills werden aangewend. Zo werd
er o.a. getimmerd en gezaagd. Ook de ICT-vaardigheden van de leerlingen werden op de proef
gesteld. Verder mochten de kinderen zich van hun creatiefste kant laten zien. Schilderen,
knippen, plakken, bouwen, tekenen en nog zoveel meer.
Er werd die dag ijverig geknutseld in de klaslokalen van de lagere school. Ook buiten waren er
echte kunstwerken te vinden. Met natuurlijke materialen werden er minidorpen voor
playmobilmannetjes gemaakt. Hier en daar vonden we zelfs geïmproviseerde 3D-mandala's.

CREA
DAG
CREA
DAG
Alweer een heleboel prachtige resultaten van onze creatieve creatievelingen!

K

KUNST met een grote

MIDDELHEIMPARK

Op 23 april bezochten de kinderen van de
derde kleuterklas het Middelheimpark te
Antwerpen. De kleuters van de Hartjes –en
Pelikaanklas konden er de talrijke kunstwerken bewonderen. Tijdens een wandeling
in het beeldenpark mochten ze o.a. een aantal
beeldhouwwerken nabootsen. Ze mochten
zich nadien ook even uitleven in de
aanpalende speeltuin.
De inspiratie die de kinderen opdeden in het
Middelheimmuseum kwam zeker van pas in de
klas. De derde kleuterklassers gingen creatief
aan de slag tijdens het thema kunst. Ze werkten
rond diverse kunstenaars, experimenteerden
met allerlei technieken en bewonderden
elkaars knutselwerken. Even werden beide
klassen omgetoverd tot echte kunstateliers.

kunstateliers

het GROTE geheimschrift

Met deze Egyptische tekens kan je zelf geheime boodschappen schrijven. Kan jij raden wat
er staat? Probeer zelf maar een zin, een woord of een naam om te zetten in
hiërogliefenschrift (of omgekeerd).

NIEUWE
PICKNICKBANKEN
Op vrijdag 14 mei kreeg de
speelplaats van de lagere school
alweer een upgrade. Papa's Seb en
Dries staken dan de (klus)handen
uit de mouwen. Ze zorgden voor
een betonnen vloer voor de
nieuwe picknickbanken. Onze
Oudervereniging sponsorde het
nodige klusmateriaal. Hartelijk
bedankt daarvoor! We hebben er
nu een mooie picknickzone bij
naast het speelhuisje. Bovendien
kunnen we dit stukje van de
speelplaats nu ook gebruiken als
buitenklas of als extra chillzone.
Een meerwaarde dus.

Ik ga het hebben over de natuur, dat is heel
belangrijk. Ik weet dat van mijn geweldige juf Kara
van zedenleer, want ik heb daar ook een ﬁlm van
David Attenborough gezien. De natuur is heel leuk
en geweldig. Bekijk zeker ook zo'n ﬁlmpje!

De hartjesklas houdt de natuur proper!

LOTTE

een BIJ-zonder
logement
hoe maak ik
zelf een
bijenhotel?

Bijen zijn belangrijk voor de natuur. Het zijn belangrijke bestuivers. Zonder hen zouden er geen lekkere appels,
frambozen of tomaten zijn. Laat staan honing. De zoemende diertjes, die iedereen kent, hebben het echter
moeilijk. Hun leefomgeving verkleint doordat alles wordt volgebouwd en er weinig plaats voorzien wordt voor
bloemen of bloesembomen. Daarnaast gebruiken mensen soms chemische producten om hun tuin netjes te
houden. Heel nefast voor de bijenpopulatie. Gelukkig kunnen we deze bijzondere insecten door een paar kleine
inspanningen gemakkelijk een duwtje in de rug geven.
Geef hen een huis: maak en/of plaats een bijenhotel
Een bijenhotel kan je in elkaar knutselen door een
wijnkist, een blikken doos of een simpel bakje te vullen
met houtblokken, holle stengels (zoals riet, vlier en
braam) of een beetje leem. Boorgaten in een stammetje
zijn ook prima. Gebruik bij voorkeur geen plastic ﬂes of
glazen pot. Het vocht blijft erin gevangen. Gaatjes
prikken in de plastic ﬂessen kan dit probleem wel
oplossen. Je gebruikt best natuurlijke materialen zoals
holle stengels en hout. Bijen nestelen zich graag in de
tunnels. De metselbij legt er bijvoorbeeld eitjes en metselt
nadien de holtes dicht met modder. Kartonnen buisjes of
rietjes “ademen” onvoldoende waardoor de inhoud
beschimmelt.
Let bij het plaatsen van je bijenhotel op de plaats. Het moet zo weinig mogelijk in de schaduw staan (niet tussen
struiken en bomen), dus is een zuidelijke oriëntatie aan te raden. Het bijenlogement moet zo min mogelijk regen
vangen. Zorg dat het bijenhotel stabiel staat. Laat het niet heen en weer bengelen. Een goede hoogte is ook
belangrijk omwille van andere dieren (mieren, katten,…) en opspattend water. De luchtvochtigheid mag niet te
hoog zijn.
Je kan creatief aan de slag gaan met natuurlijke materialen en een decoratief stuk maken voor je tuin. Ben je niet zo
handig? Dan kan je nog altijd een kant-en-klaar bijenhotel kopen in de winkel.
Zorg voor eten: zorg voor bloemen
Tegenwoordig kan je in de planten –en
winkelcentra allerlei verpakkingen
met bloemenmengsels vinden. De
zaadjes zorgen voor een kleurrijke en
lekker geurende bloemenweide. Een
ideaal habitat voor bijen. Ze kunnen er
rustig van bloem tot bloem vliegen en
de nodige nectar verzamelen. Ideaal is
om dit te doen nabij je bijenhotel, dan
hoeven de diertjes niet te ver te
vliegen.

een BIJ-zonder
logement
hoe maak ik
zelf een
bijenhotel?

Je kan ook een klein deel van de tuin laten verwilderen. Dat vinden bijen heerlijk! Snoeien of gras maaien kan dan
na het bloeien. Heb je geen tuin dan kan je nog steeds gebruikmaken van bloempotten op je terras of vensterbank.
Zo vinden de bijen gemakkelijk eten.

Zorg voor drinken: zet een schaaltje water in de tuin
In de zomer kan het best warm worden. Net als wij
krijgen bijen dan dorst, een goede drinkplaats biedt
dan soelaas. Plaats dicht bij een bloemperk (en het
bijenhotel) een ondiep schaaltje. Leg in dat
schoteltje een aantal keien. Doe er dan wat water bij,
maar zorg dat de stenen deels boven water blijven.
Zo kunnen de bijen gemakkelijk landen om te
drinken. Vul tijdens droge periodes regelmatig bij.
Als je deze aanpassingen hebt gedaan, is het
wachten geblazen tot er gasten arriveren in het
bijenhotel. In de lente en de zomer leggen ze er hun
eitjes. Een nieuwe bijengeneratie in de maak!

resultaat bevraging leerlingen
In mei hielden we een digitale bevraging (op de iPads) bij alle leerlingen van L4+5+6.
Deze enquête was anoniem. Er namen 122 kinderen deel.
We stelden vragen over hun welbevinden, over hun vrije tijd, over hun gezinssamenstelling, …
En ze mochten hun mening geven over hun juf/meester, de klasgroep, het klaslokaal, de schoolinfrastructuur, …
Om de 3 jaar bevragen we onze leerlingen. We vinden hun mening immers belangrijk.
(Ook de ouders en het personeel worden om de 3 jaar bevraagd.)
We gebruiken de resultaten om na te denken over ons schoolbeleid en nemen eventuele verbetersuggesties ter
harte.
We zetten de opvallendste resultaten van deze bevraging even in de kijker:
BASISSCHOOL LINT

De Wilg

!

Oef … iedereen vindt zijn/haar klasgroep OK.
Uiteraard zijn er wel eens ruzies, maar dat hoort
nu eenmaal bij het opgroeien.
Niemand gaf aan dat het problematisch is.

We hebben vaak last van lawaai van buitenaf in ons klaslokaal:
64x
ja
58x
neen
Dat heeft wellicht te maken met de coronamaatregelen i.v.m. het verluchten van onze lokalen.
We willen hier toch alerter voor zijn en proberen te vermijden dat er geturnd wordt naast de klaslokalen, dat de
kleuters via de ingang van het secretariaat naar de turnzaal stappen, enz…
Ik kan het digibord goed lezen:
115x ja
7x
neen
Dat is een zeer goede score.

Heel wat leerlingen beamen dat ze ondersteund worden door een zorgleerkracht.
Hierop zetten we heel erg in. Het is dan ook ﬁjn dat de kinderen dit ook zo ervaren.

Ze mochten elk vak een score geven: heel leuk – leuk – niet zo leuk – helemaal niet leuk.
turnen
muzische opvoeding (crea, muziek)
zwemmen
computerles
SEL (sociaal-emotioneel leren)
wereldklas (Engels – Frans – Spaans)
godsdienst of zedenleer
wereldoriëntatie
wiskunde
Nederlands

115 heel leuk/leuk
114 heel leuk/leuk
114 heel leuk/leuk
110 heel leuk/leuk
101 heel leuk/leuk
96 heel leuk/leuk
92 heel leuk/leuk
90 heel leuk/leuk
80 heel leuk/leuk
64 heel leuk/leuk

5 niet zo leuk/helemaal niet leuk
6 niet zo leuk/helemaal niet leuk
6 niet zo leuk/helemaal niet leuk
12 niet zo leuk/helemaal niet leuk
21 niet zo leuk/helemaal niet leuk
26 niet zo leuk/helemaal niet leuk
30 niet zo leuk/helemaal niet leuk
30 niet zo leuk/helemaal niet leuk
40 niet zo leuk/helemaal niet leuk
58 niet zo leuk/helemaal niet leuk

Zoals verwacht scoren de theoretische vakken minder op de “leukschaal”.
Onze leerlingen houden van sport en crea. Daarom houden we regelmatig een sportdag, een creadag, een
barabasdag, een toonmoment, … dat houdt hen gemotiveerd.

!

Over het algemeen vinden ze onze schoolinfrastructuur OK.
Zoals altijd worden de toiletten het laagst gescoord. Ook op de vraag naar properheid.
Misschien nog meer inzetten op sensibilisering? De kinderen laten de toiletten soms erg vuil
achter en ze worden maar 1x per dag gepoetst (na schooltijd).

Slechts 4,1% gaat elke middag naar huis eten. Onze broodjes worden goed geconsumeerd.

Zowel de leerkrachten (100%) als de kinderen (97,3%) willen ook na corona in de klas boterhammen/broodjes blijven
eten. Iedereen vindt dat gezelliger en rustiger.
Omdat alleen de warme eters dan nog in de refter vertoeven, kan iedereen in 1x in de refter (geen 2 schiften), is het
ook daar rustiger en verloopt alles vlotter.
Zo geniet iedereen langer van de middagspeeltijd. Corona kan dus ook tot nieuwe inzichten leiden …

!

70,5% van de kinderen woont nog in een “klassieke” gezinssituatie, nl. bij mama en papa.
Gescheiden ouders, nieuw samengestelde gezinnen, … iets waar we meer en meer rekening mee moeten
houden.
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Slechts 60,7% leest thuis wel eens een boek. Dat hadden we toch graag wat hoger gezien.
27,9% geeft aan zich thuis vaak te vervelen. Misschien iets waar je als ouder eens een gesprek over moet
houden met je kind?
Schermkijken (tv, computerspelletjes, sociale media, …) is blijkbaar populair. Toch zegt 73% ook in de tuin te
spelen.

!

Als we typlessen, sportsnack, multimove, … na schooltijd inplannen, doen we dat
blijkbaar best op maandag of dinsdag.

!

Oeioei … kinderen tussen 9 en 12 jaar zouden 9 tot 10 uur slaap moeten hebben.
Dat betekent dat ze rond 21u in bed zouden moeten liggen. Zeker als je weet dat 36,1% aangeeft voor 7u op te
staan.
39,4% geeft aan na 21u te gaan slapen op een weekdag.
We begrijpen nu waarom sommige kinderen er 's morgens ongeconcentreerd bij zitten … jammer.

In het weekend is het nog erger: 81,1% gaat na 21u slapen (waarvan 20,5% zelfs na 23u).
Een regelmatig slaappatroon is nochtans erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Slechts 63,1% geeft aan thuis goed tot zeer goed te slapen.
Misschien thuis eens bespreken? Ligt het aan de matras?
Te veel lawaai? Te warm of te koud? Te weinig regelmaat? Angst?

!

resultaat bevraging leerlingen

!

Goed nieuws: 94,3% voelt zich (meestal) gelukkig thuis.
En daar doen we 't tenslotte allemaal samen voor: gelukkige kinderen die veel kansen krijgen om hun
talenten te ontwikkelen.
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SCHOOL
op reis...
De derde kleuterklassers maakten een uitstap naar
Lier. Daar maakten ze de speeltuin onveilig (niet
letterlijk natuurlijk). Daarna maakten ze ook een
leuk boottochtje op de Binnennete.

L5 en L6 smeerden hun ﬁetsbenen in voor een
leuke uitstap naar Lier. Trappen maar!

De kindjes van de 1KTA+C+D vertrokken op
10 juni naar het Mechelse Tivolipark. Daar
maakten ze een ﬁkse boswandeling,
vergaapten zich aan verschillende dieren,
picknickten en leefden zich uit in de
speeltuin.

SCHOOL
op reis...
Ook de leerlingen van het tweede leerjaar
leefden zich uit in Planckendael. Zouden ze
hier een vogel nabootsen?
De twee derde en vierde leerjaren gingen op dagtrip
(elk op een andere dag) naar de Mechelse Nekker. Een
mooie afsluiter van het schooljaar.

De regen kon de kinderen van L1 niet
deren. Ze trotseerden het weer met de
glimlach en zagen heel wat bijzondere
dieren in Planckendael.
De kinderen van de tweede
kleuterklas reden met de bus naar
Deurne. Ze beleefden veel plezier in
het Rivierenhof.

HOROSCOOP
JULI
Ram – Aries
Deze maand gaat je iets wonderbaarlijks overkomen.

Stier – Taurus
Je gaat iemand bekend tegenkomen/ontmoeten.

Tweelingen – Gemini
Je mama en papa gaan nog een kindje krijgen.
Kreeft – Cancer
Je gaat deze maand een luxemaaltijd eten.
Leeuw – Leo
Je ontmoet iemand heel leuk.
Maagd – Virgo
Je ontdekt je geheime talent!
Weegschaal – Libra
Je krijgt je droomhuisdieren.
Schorpioen – Scorpio
Je gaat deze maand grote kuis moeten houden.
Boogschutter – Sagittarius
Je grootste droom komt uit.
Steenbok – Capricorn
Je gaat een hele leuke zomervakantie tegemoet.
Waterman – Aquarius
Je gaat heel veel waterpret hebben deze maand.
Vissen – Pisces
Je gaat met een lach het leven tegemoet.

lynn, jody, jamie, elona en cara
HAJO

HOROSCOOP
AUGUSTUS

Ram (21 maart – 20 april)
Je gaat binnenkort een grote wedstrijd winnen.
Stier (21 april – 21 mei)
Je gaat de lotto winnen.
Tweelingen (22 mei – 21 juni)
Deze zomer ga je zwemmen in de zee.
Kreeft (22 juni – 22 juli)
Binnenkort gaat een kreeft je bijten.
Leeuw (23 juli – 23 augustus)
Je gaat naar de leeuw van Waterloo.
Maagd (24 augustus – 23 september)
Je gaat op dieet.
Weegschaal (24 september – 23 oktober)
Je gaat evenveel wegen als een olifant.
Schorpioen (24 oktober – 22 november)
Je gaat de beste vriendin ooit vinden.
Boogschutter (23 november – 21 december)
Je gaat wereldberoemd worden.
Steenbok (22 december – 20 januari)
Steenbokken gaan meedoen in de Homo Universalis.
Waterman (21 januari – 19 februari)
Watermannen gaan meedoen in De Mol.

nora

Vissen (20 februari – 20 maart)
Je krijgt een vis als huisdier.

ROOS, jarne, norah, liv en mila

WE TEKENEN...

ELONA

WE TEKENEN
EEN KONIJN
jAMIE

jAMIE

WE TEKENEN
EEN EEND

Wie nam er een hap uit de ZON?

zonsverduistering

NORAH

mila

SPONSORLOOP
Dit schooljaar was het de beurt aan De Wilg om een goed doel te koppelen aan de
sponsorloop. We kozen ervoor om de organisatie Warme Gloed te steunen. Deze vzw is
actief in Gambia en stelt volgende doelen voorop:
•
•
•

hulpverlening voor kinderen d.m.v. onderwijs en sport om een
toekomstperspectief te kunnen bieden.
De lokale bevolking toegang geven tot gezondheidszorg.
basisinfrastructuur opbouwen in samenwerking met de lokale
bevolking.

Het geld dat de drie Lintse scholen hebben opgehaald gaat de
organisatie gebruiken om een klaslokaal in het dorp Kunting te
renoveren (voor ieder kind één bank, watervoorziening en
toiletten).
Door de slechte weersomstandigheden werd de sponsorloop twee weken
uitgesteld. Op woensdag 19 mei was het dan zover. De klassen van de lagere school lieten
zich van hun sportiefste kant zien in het park, terwijl de kleuters een rondje liepen op het
schooldomein. De beloning voor deze sportieve inspanning, een lekkere appel, kregen
ze op voorhand. Dankzij die extra vitamientjes werd er extra vlot gelopen.
Samen zamelden we maar liefst 6884,01 euro in. Dankjewel aan alle gulle gevers! Dat
bedrag zal overhandigd worden aan de vzw Warme Gloed. Zo dragen we ons steentje bij
om kinderen in Afrika onderwijs, en vooral, een toekomst te bieden.

L6

GOOD BYE &
GOOD LUCK!

Afscheid nemen van een
schooljaar, betekent ook
afscheid nemen van een
groep leerlingen die naar het
middelbaar trekt. Tijdens
hun musical viel het al op:
het zijn één voor één
getalenteerde, enthousiaste
jongeren die het mits wat
inspanning en doorzettingsvermogen
ongetwijfeld nog ver
zullen schoppen.

Het ga jullie goed!

Een poll bij 6A en 6B:
Wie was je favoriete juf
of meester?

interview
L6
interview

Wat is het leukste dat je in Durbuy hebt gedaan?

Jess:

De bonte avond en toen we midden in de nacht wakker werden.
We waren aan het praten en dan kwam de juf.
Ruben: De kabelbaan was leuk.
Donovan: Nachtje doordoen met mijn kamergroepje.
Jip:
In de grot gaan.
Hoe was je ervaring in het zesde?
Donovan:
Jip:
Jamie:
Cara:
Lynn:
Jody:

Heel goed en leuk.
Heel goed!
Heel leuk en we deden allemaal leuke dingen.
Superleuk met een paar leuke vrienden.
Het was een heel leuk jaar!
Het was een hele leuke ervaring.

Heb je zin in de musical en waarom?
Boris:
Robbe:
Jip:

Ik heb er heel veel zin in omdat ik hou van acteren en ik heb
een leuke rol.
Nee, want ik vind het een beetje saai.
Een beetje, want ik vind het spannend.

interview
L6
A

Shewaivz:

Ik vond het leuk om met beide klassen uitstappen te maken.

Donovan:

Ik weet nog toen we in Durbuy waren aan het overnachten en onze zaklampen gebruikten.

Niels:

Het was leuk in Durbuy.

Jip:

Wat ik nooit zal vergeten, is hoeveel plezier we maakten in Bokrijk.

Mille:

Het was een leuke school met een supertoﬀe speelplaats.

Thor:

De laatste dag in Durbuy vond ik het tofste met het feest.

Liam:

Ik vond het heel leuk toen we naar Durbuy of Bokrijk gingen of op boerderijklassen gingen.

Diewke:

Het spelen en leren met al mijn vrienden en vriendinnen en de leuke uitstapjes.

Cara:

Dat we naar Durbuy en Bokrijk geweest zijn, dat was zoveel fun en er werd zoveel gelachen.

Lex:

Durbuy was heel leuk, ook al was ik in de Ourthe gevallen.

Jamie:

Ik heb heel veel herinneringen aan deze school, maar de beste waren toch die met mijn vriendinnen.

Jody:

Mijn goede vriendinnen en uiteraard de uitstap naar Durbuy.

Lennert:

Durbuy was superleuk, we hebben goed kunnen voetballen.

Lore:

Dat we naar Durbuy en Bokrijk gingen met z'n allen. Daar maakten we veel lol.

Boris:

Ik vond dit een hele leuke school. Ik heb hier heel veel bijgeleerd door al deze leerkrachten.

Elona:

Ik heb te veel herinneringen aan deze school om op te noemen, maar Durbuy en
boerderijklassen waren het leukst!

Lynn:

Mijn leukste herinnering was Durbuy. Het waren de leukste dagen hier in De Wilg!

DOOLHOF

interview
L6
B

Lina:

Ik heb heel veel leuke vrienden gemaakt hier op school.

Senne:

De creadag van 2019, toen we een piñata maakten.

Lorik:

Toen het goed weer was, dat we konden voetballen.

Naila:

Dat ik hier op school goede vriendinnen heb gemaakt.

Camille:

Dat ik mijn beste vriendin hier op school heb ontmoet.

Monne:

Met goed weer voetballen en als het sneeuwt sleeën.

Ayset:

Dat ik leuke vrienden heb ontmoet.

Meklin:

Ik heb hier hele leuke vrienden gemaakt.

Charlotte:

Het is hier superleuk en er is een grote speelplaats.

Luz:

Dat ik mijn BESTE vriendin heb leren kennen.

Ruben:

Dat ik met mijn broer nog op De Wilg was.

Robbe:

Dat ik Ferre ooit hier heb leren kennen.

Jess:

Dansen op de bonte avond in Durbuy vond ik echt heel tof!

Bibi:

Ik vond het leuk om met de kinderen van 6A en 6B te spelen.

norah

Hoe maak je een
afstudeerhoedje?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je pakt een rond potje (van bv. yoghurt).
Je pakt zwart papier.
Je gaat een strook uitknippen die je rond het potje doet. Plak vast.
Dan knip je een vierkant uit dat groter is dan het potje.
Je pakt een lintje en je kleeft het op één van de hoeken.
Dan pak je het vierkant en plak je dat (met het lijmpistool) op het zwarte lint
dat rond het potje zit.
Klaar!

voetbaltornooi

meester Glenn en meester Jonas

Een deel van onze geplande schoolactiviteiten kon door corona helaas niet doorgaan.
Ook het jaarlijkse ouder-kind-voetbaltoernooi niet.
Daarom organiseerden meester Glenn en meester Jonas, tijdens de middagspeeltijden in
mei en juni, een klasbubbelvoetbaltoernooi. Geïnteresseerden vormden ploegen per klas.
Elke groep kreeg de naam van een bestaande voetbalclub, zo kon de competitie echt
beginnen. Dit leuke initiatief werd op veel enthousiasme onthaald bij de kinderen.
Zowel de sportievelingen als de supporters en kijklustigen voelden zich volledig in hun sas!

ZOMER
Chillen in de chillzone.
Voetballen op het plein.
Lopen in het park.
Bloemen die bloeien.
Warm.
Sportief.
De zon is superleuk.
Zonnecrème, zwemmen, gras.
Bloemen, vakantie, drinken.

anna

chillll... ZONE!
LET’S CHILL

Na de speelberg op de kleuterspeelplaats
werd op donderdag 29 april een nieuwe
speelzone ingehuldigd op de speelplaats
van de lagere school. De “chillzone” werd
plechtig geopend door de leden van de
leerlingenraad. Olivia kreeg de eer om het
rode lint door te knippen. Ook de pers was
aanwezig. De gemaakte ﬁlmpjes kan je bekijken door de
QR-codes te scannen.
De chillzone werd ontworpen en gerealiseerd door Dennis, oud-leerling van De Wilg en
tevens de zoon van Sonja. Onze Oudervereniging zorgde voor de nodige sponsoring. Een
welgemeende dankjewel aan iedereen die bij dit unieke project betrokken was! Via een
beurtrolsysteem (per klas) mochten de leerlingen de chillzone verkennen. De reacties zijn
alvast unaniem positief. Hieronder lees je wat de kinderen vinden van hun nieuwe
speelzone.
Hajo: “Het is leuk. Je kan er veel meer doen dan buiten op de
speelplaats.”
Roos: “Ik vind het een goed ontwerp. Je
kan er heel erg tot rust komen.”
Lotte: “Kindjes die dat nodig hebben,
kunnen er rusten. Ze kunnen er strips
lezen (ik hou van lezen) en chillen.”
Norah: “Het leukste zijn de strips en de
gezelschapsspellen. Het is tof om te
ontdekken wat in de dozen zit. Het is leuk
om in de hangmat te hangen en strips te
lezen.”
Liv: “Je kan er in de hangmatten hangen.
Je kan er gewoon wat liggen.”
A n n a : “A l l e s i s l e u k , b e h a l v e d e
thermometerhut.”
Nils: “De chillzone is cool en leuk.”
Jarne: “Ik vind de hangmatten, strips,
spelletjes, de houten stoeltjes en het
krijtbord leuk. ALLES dus!”

chillll... ZONE!

LET’S CHILL

WE TEKENEN
EEN IJSJE
jAMIE

LOTTE

ONBEKEND TALENT
ROOS

SAM-WEEK
Naar jaarlijkse gewoonte vond in mei onze SAM-week plaats. SAM is de a orting van Samen Aandacht
voor Mobiliteit. Daarom besteedde de hele school extra aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid.
Op de speelplaats en op het ﬁetspad toonden we onze ﬁetsvaardigheid. In de schoolomgeving deden we
ook een aantal verkeerswandelingen. Er werd aandachtig gekeken naar verkeersborden, de plaats op
de weg van de verschillende weggebruikers werd bestudeerd en diverse vervoersmiddelen werden
besproken. De leerlingen van het zesde leerjaar namen dan weer deel aan een dodehoekworkshop. Ze
leerden waar ze rekening mee moeten houden wanneer ze in de buurt van een bus of een vrachtwagen
komen. Toch wel heel belangrijk in het soms drukke verkeer!

dRUKKE
VERKEER

WILLOWLAND
waar was dat feestje?
Geen traditioneel schoolfeest met klasoptredens en publiek dit schooljaar. De
coronamaatregelen lieten dit jammer genoeg nog niet toe. Gelukkig hebben we wel een
leuk alternatief gevonden. We organiseerden een coronaproof verrassingsfestival
voor de kinderen. Tijdens de festivaldag op 28 mei werd het
schooldomein omgedoopt tot Willowland. De
kinderen konden in hun
klasbubbel genieten
va n a l l e r l e i
activiteiten: een
fotozoektocht,
springkastelen,
festivalbandjes en
willowlandpetten
maken, glittertattoos
zetten, spelletjes en nog
veel meer. Tijdens de
middagpauze werd
iedereen getrakteerd op lekkere hotdogs en sapjes. Later kregen alle festivalgangers ook
een ijsje, een welgekomen verfrissing. Zoals het een echt festival betaamt, was er een
hoofdact. Op onze mainstage verwelkomden we de Belgische kampioen beatboxen, Ken
Fatty K Flamant. De kinderen genoten van zijn optreden. De hele dag was er trouwens
muziek te horen. Dj's Fatty K en meester Chris maakten er zowel bij de lagere school als bij
de kleuters een echt feest van. De feestelijke en zonnige dag werd afgesloten met een
ﬂashmob van de lagere afdeling. Wil je Willowland terug beleven? Dan kan je terecht op de
facebookpagina “Radio Willow”. Daar vind je een aantal sfeerﬁlmpjes.

WILLOWLAND
waar was dat feestje?

WILLOWLAND

jullie hebben de laatste pagina
gevonden... ﬂink zo!
maar hebben jullie ook Sunny,
de zonnebloem, gevonden?

de lessenaar
BASISSCHOOL LINT
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