LABO in L3 en L4
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De kinderen van L3 en L4 verwelkomden op dinsdag 22 november Gladys, een gedreven en enthousiaste vertegenwoordiger van GoodPlanet. De acties van GoodPlanet dagen alle kinderen en jongeren uit om in actie te schieten voor een
goed leven op een goede planeet, voor iedereen.
Dankzij de workshop “LABO” (Leren Afval Beheren Op school) en de actie “Zero Afval” leerden de kinderen a.d.h.v. van filmpjes,
spelletjes, proefjes, opdrachten, weetjes en veel concrete tips hoe ze afval kunnen vermijden, verminderen en recycleren, zowel
thuis als op school. Er werd gebrainstormd over acties die we kunnen opzetten om anderen ertoe aan te zetten minder afval
te gebruiken
en goed
te sorteren. Eerste conclusie:
“Wees
zelf een
goed
voorbeeld!”
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DE LAATSTE MAAND VAN HET JAAR
Beste ouders,

Bekijk zeker onze foto’s van de kookactiviteit tijdens de “Week van de
Smaak” op de klasblogs! www.schoolvanmorgennazareth.be

MENU DECEMBER

De tijd vliegt. We zijn nog maar goed en wel begonnen met
dit nieuwe schooljaar en nu reeds staan de feestdagen
voor de deur.
De voorbije maand stond er heel wat op het programma.
Zo werd er volop gewerkt in het kader van ons jaarthema
‘Gezond en wel in je vel, rond de Week van de Smaak. In
de klassen van de lagere school werden er op woensdag
16 november heel wat lekkernijen klaargemaakt. Naar
jaarlijkse gewoonte was dit een klasdoorbrekende activeit, en aan de lachende gezichtjes te zien in de klassen
konden alle leeftijden deze werkwijze wel smaken :-)

Dankjewel!
Ik wou jullie langs deze weg bedanken voor het gestelde vertrouwen de voorbije weken. Ik kreeg heel wat hartverwarmende reacties waarvoor mijn oprechte dank. Onder het motto ‘samen sterk’
zullen we verder de koers varen die Dhr. Danny Vercaigne uitgezet heeft. We zullen onze Kinderen van Morgen verder laten opgroeien in een stabiele, geborgen en warme omgeving!
Yasmine Herman—directeur a.i.

De kleutertjes kokkerellen ondertussen lekker zelf in hun
eigen restaurant, of gingen naar een heus restaurant , …
het was op alle vlak een maand vol ‘gezonde dingen’.
Vooraleer we deze maand afsluiten krijgen we natuurlijk nog hoog
bezoek. De school kreeg een berichtje van de Sint dat hij op dinsdag 6 december nog op bezoek
komt bij de kinderen van de
School van Morgen. We zijn benieuwd of de Sint even sportief is
als onze leerlingen, en of hij wel
gezond eet? We vroegen hem
alvast om zijn sportschoenen aan
te trekken!

De lekkere appeltjes van het 5de en 6de leerjaar brachten maar liefst 92.5 euro op!
De vele vrijwilligers die de handen in elkaar
sloegen voor de Rode neuzen kermis konden
een totaalsom van 1917.07 euro schenken!
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Een brief van de Sint voor K1

Rollebolle!

Dit jaar kregen we een brief van de sint met de vraag of wij voor een
stal konden zorgen waar zijn paard ‘s nachts kon rusten. We bouwden
onze klas om, en zorgden ook voor gezelschap … een klein paardje om
samen de nacht door te brengen…
Er viel reeds heel wat te beleven in onze stal: het paard heeft reeds
‘s nachts eens fgespuwd (buikpijn van teveel snoepjes te eten) en het
sliep ook al eens in onze poppenhoek… De kinderen hadden heel wat
werk om onze poppenhoek terug stro-vrij te maken :-) Foei paard!

Onze oudste kleuters gingen ook
de sportieve tour op in de gemeentelijke sporthal. Zij mochten een hele dag rollebolle: exploreren van allerlei bewegingsvormen en bewegingsmaterialen
onder begeleiding van Spider
Man. Het was een dagje volop
genieten ….
en ‘s avonds ...doodmoe in bed!
Lieve Sint, de kinderen van K3 haalden
hun mooiste tekentalenten boven voor

Voorleesweek

Atletiekfestival
We gingen met het vierde, vijfde en zesde
leerjaar naar het atletiekfestival in de
Topsporthallen te Gent! Wat een ervaring
om ook eens op een echte atletiekpiste te
staan!! We waanden ons even Nafi Thiam
of de Borlées ….
Iedereen was dolenthousiast en sprintte er
op los … Er kwamen verschillende disciplines aan bod: sprinten, verspringen,
hoogspringen, speerwerpen, kogelstoten
en aflossing.

Een dikke duim voor al die sportievelingen!!!!!

In alle klassen werd er in de week van 21 november duchtig
voorgelezen. Het is fijn om zien hoe (groot)ouders de kinderen weten te boeien van klein tot groot. Een initiatief dat
heel wat organisatie vergt, maar de inspanning loont!

Lekkere kunst
Ons thema is dit jaar ‘gezond en wel
in je vel’. Het tweede leerjaar is hiermee creatief aan de slag gegaan! Tijdens de les Muzische Vorming beplakten de leerlingen hun silhouet met
afbeeldingen van gezonde voeding.
Wij inspireerden ons hierbij op de
kunstenaar ‘Arcimboldo’.
Het resultaat is letterlijk om op te eten!

K2 in de krant!

OPERATIE “Plant een boom”
Het vierde leerjaar trok op dinsdag 22 november naar het
Hospicebos te Nazareth. Er werd daar een boomplantactie georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen en
de gemeente Nazareth. De leerlingen konden niet alleen
meehelpen bomen planten, maar er stond ook nog een
zoektocht met gps gepland. Het was een fijne voormiddag!

Mededeling: schoolbrieven worden enkel nog aan de oudste kinderen van het gezin
meegegeven!

