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Beste lezer
Beste ouders , oma’s en opa’s en andere
lezers.
Dit schoolkrantje zal voornamelijk gaan
over het project “VERKEER “. Wij zesdeklassers hebben deze schoolkrant geschreven!
De kinderen in de klassen hebben de laatste weken ( van 9 november ’05 t.e.m 18
november ’05) heel wat geleerd over hoe je
je moet gedragen in het verkeer. Er waren
heel wat gebeurtenissen in verband met
verkeer . Bijvoorbeeld het theater “ Zebrapad “ , spelen op straat , nieuwe schikking fietsenrij , verkeersquiz voor het 5de
e het 6de leerjaar en nog veel
meer.Hopelijk heeft jouw kind veel leerplezier gehad.Ook ouders hebben er veel
werk ingestoken. Ook zij kunnen nog veel
leren over het verkeer . Ook nog heeft iedereen een nieuw verkeersvestje gratis gekregen. Elke fiets in onze school is gemerkt. Als er dan een gestolen fiets teruggevonden wordt weet de politie direct van
wie die fiets is .
Nog veel plezier met het lezen van dit
krantje en aan iedereen :
DIT IS ONS BESLUIT ,
IEDEREEN KIJKT UIT !!!!!
Van Wesley , Wouter , Jochen en Pieter.
Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19, 3990 Grote – Brogel
Ellikommerdijk 3, 3990 Erpekom
school.pieterbr@scarlet.be
011/61.20.97
klas456.erpekom@scarlet.be
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Project ‘Verkeer’
9 tot 18 november

Opening van het project
We kwamen samen in de hal om 9 uur om het project over verkeer
te beginnen. Er werd gezegd welke uitstappen we gingen doen.
Toen ging zogezegd de bel en lieten 4 leerkrachten zien hoe wij altijd
naar buiten liepen. Daarna stonden ze in de fietsenrij en lieten ze ook
zien hoe wij altijd wegfietsten. Wij mochten allemaal buiten gaan kijken. Ze werden door een politieagent tegengehouden en moesten toen
opnieuw en fatsoenlijker vertrekken.
Vanaf toen vertrokken de meeste leerlingen met 2 langs elkaar en niet
meer te snel.

Nick en Maarten 6e lj.

VERKEERSVESTJES VOOR ALLE KINDEREN
Op 18 november kregen we, ter afsluiting van het project verkeer,
allemaal een verkeersvestje.

Het eerste leerjaar kreeg een vestje van "octopus" en de andere kinderen een vest van DVV
VERZEKERINGEN.
De kinderen die te voet
of met de fiets komen,
moeten het verkeersvestje dragen. De leerlingen
waren zeer tevreden en
zijn van plan om het vestje altijd te blijven dragen.

Jonas en Jorn 6e lj.

AUTOLUWE SCHOOLDAG
Op woensdag 16 november was het autoluwe schooldag.

De Ellikommerdijk werd afgezet door de politie.
Op die straat mochten we spelen met de skates, fiets, de gocarts en
step. We schreven met krijt slogans op de weg zoals: Ik ben niet dom .
Ik rijd veilig naar Erpekom. Er zijn geen ongevallen gebeurd. Ouders konden een kijkje komen nemen als ze wilden. We vonden deze activiteit heel
leuk en hopen het nog eens te doen.
6e lj. Erpekom

Project ‘Verkeer’
Met steun van de provincie Limburg

9 tot 18 november

Met steun van de provincie Limburg

Verkeersuitstap

Onze fietsenrij

Op vrijdagvoormiddag fietsten we naar het ’t Poorthuis en zetten daar onze fietsen
neer. We deden ‘de Verkeerseducatieve route Peer’ te voet. We probeerden alle
verkeersborden en verkeerssituaties te begrijpen. Dat was leuk.
We keken naar de bestuurders of ze de verkeersregels goed naleefden. De meesten deden het niet. We wandelden door kleine straatjes waar geen auto’s mochten
rijden.
Op de parking merkten we dat er veel auto’s waren zonder parkeerschijf. Voor een
defect ventiel kregen we de hulp van de fietsenmaker. Toen zat onze tocht er op.
We hopen dat we later nog de betekenis kennen van al deze verkeersborden.

Tijdens het project zijn
onze plaatsen in de fietsenrij veranderd. Eerst waren
onze plaatsen per klas, nu
per straat. Misschien is
hier niet iedereen mee akkoord, maar uiteindelijk
wint de veiligheid.

Lonne en Jolien(6de)

6e lj. Erpekom

OUDERS WORDEN UITGENODIGD
IN DE SCHOOL EN BEKIJKEN DE
FILM:
KINDEREN HEBBEN EIGEN SPELREGELS!
JOLIEN INTERVIEWDE MAMA STARING

Met de autoluwe schooldag schreef mijn mama zich in voor
de video.

"Waarover ging de video?"

Mama: "We bekeken een video over het verkeer vanuit de
ogen van een kind."

Theater verkeer !
Het ging over een zebrapad. Waar een auto op was gaan
staan. Toen kwam de streep uit het zebrapad, om te stretchen. Omdat hij veel pijn had. De meisjesstreep wou iets
meer weten over de echte wereld. Toen verzonnen ze een
spreuk en ze reisde naar de echte wereld. Ze leerden ons
hoe we ons moesten gedragen op een zebrapad. Daarna
gaven ze elkaar nog een laatste zoemkus. Zo keerden ze
terug naar hun eigen streep.
Katrien en Lena

Politie kantoor

We kwamen aan en stonden voor een hele grote
poort, toen we op de oprit stonden kregen we de
eerste uitleg over de federale politie buiten want
"Kan je een voorbeeld geven?"
binnen waren ze iemand aan het ondervragen. Velen
Mama: "Het viel me op dat kinderen tot ongeveer 8 jaar de vroegen direct of Chris, want zo heette onze polidingen op straat anders inschatten dan een volwassene. Een tieagente, haar geweer wou laten zien. We kregen
kind kan bij het oversteken geen 2 of meerdere voertuigen een rondleiding in het gebouw, het secretariaat, de
samen in het oog houden. BV een motorrijder, een auto en
ondervragingsruimte en de gevangenissen. Jammer
een fietser komen aan. Het kind zal wachten op de motorgenoeg mochten we de wapenkamer niet zien. Toen
rijder en niet op de auto en de fietser. Dat kinderen erg
kwam het leukste. We gingen naar buiten en toen
speels zijn en meer oog hebben voor vriendjes, het spel en Chris ons de combi liet zien mochten we allemaal
een bal werden duidelijk voorgesteld.
een kogelvrij vest aan doen. Iemand vroeg of ze de
Ze zien ook alles vanuit een kleiner gezichtsveld dan een
sirene aan wou zetten. Het loeide over de hele
volwassene."
buurt. Dan was ons bezoek afgelopen. Het was een
leuke uitstap van formaat.
"Was het interessant?"
Thomas en Tom
Mama: "Ja, het boeide mij. Er gebeuren veel ongevallen met
kinderen en het is dan ook belangrijk dat je met kinderen in
Code op de fiets
de buurt oplettend bent voor hun onvoorspelbare gedrag.
De video toonde dit duidelijk."
Donderdag 17 november hebben we een sticker gekregen met een code op. Als onze fiets nu gestolen
"Kregen jullie nog meer uitleg?"
wordt, vinden ze hem sneller terug. We kregen er
Mama: "Later praatten we nog even na over de video en het ook een stikker bij waarop stond “HANDEN AF GEverkeer aan school bij een tasje koffie."
MERKTE FIETS”
Jonas(4de)

Autoluwe schooldag
Op woensdag 16 november hadden de kleuters en de leerlingen van de lagere school autoluwe schooldag. We
mochten die dag op straat spelen van 8:45 tot 10:00!
Dansen skaten ,steppen, elastieken … alles was mogelijk! Ook de leerkrachten konden zich eens laten gaan. Terwijl juf Isabelle danslessen gaf, hielden de andere leerkrachten een oogje in het zeil. De ouders waren intussen
aan het luisteren naar juf Mieke die uitleg gaf over het project verkeer. Ook kregen ze een video te zien. Enkele
kinderen ontworpen met krijtjes op de straat een paar slogans bijv.:veilig verkeer door Grote-Brogel een eer! En
hop hop hop veilig verkeer aan de top! Kijk goed uit je doppen zodat je altijd kan stoppen!
Doe onze kinderen geen zeer in het verkeer! Ook al regende het een beetje, het bleef altijd een leuk ideetje!
Het was heel veilig want er konden geen auto’s door. Dus ons besluit: iedereen kijkt uit.
Mara en Ulrike 6e leerjaar

Artiest op de fiets
Dinsdag 15 november kregen we een
fietstest .
Eerst kregen we de uitleg in de klas over
de fietstest.
We werkten in duo’s, één coach en één
fietser .
De fietser zette een helm op .
Dan vertrokken we op het parcours .
Eerst tussen twee lijnen rijden ,over een
mat, stoppen bij de tafel zonder af te
stappen en doorrijden. Vervolgens slalommen tussen kegels, over een fietsbrug,
een stokje pakken en rond de tafel rijden. Dan moesten we een moeilijke act
fietsen, over een balkje, daarna onze
fiets heffen over een hindernis heffen en
dan over een wip rijden. Uiteindelijk
moesten we tussen de juiste kegels rijden.
We hebben veel geleerd van de meneer
‘Artiest op de fiets!’
Roel en Pieter.

Met de fiets op
stap .

Theater: “Rood en
groen”

Op 9 november 2005 zijn de leerlingen van de zesde klas op fietsuitstap geweest.
We hebben ouders meegevraagd
om mee te rijden.
Het was dezelfde weg als de meeste kinderen rijden naar Agnetendal.
Als we moesten oversteken liet de
juf ons over.
We vonden het wel veilig , maar
sommige kinderen reden wel eens
gevaarlijk.
We hebben wel geleerd dat het
toch veiliger is met een verkeersvestje aan.
Het was een leuke tocht.

Hoe was het? Eerst even wachten, ze waren nog alles aan het
klaarzetten. Waar ging het
over? Rood was verdrietig. De
mensen waren boos omdat ze
moesten stoppen. Hij wilde heel
graag groen zijn. Om groen te
worden moest hij een aantal
verkeersregels leren. Nadat hij
die geleerd had, merkte hij dat
rood ook heel belangrijk was.
Hij wilde toch rood blijven.
Rood en groen zongen veel liedjes. De kinderen vonden het
super tof.

Eva , Joke en Roel

Verkeerslessen van taal en wiskunde
De taallessen vielen goed mee, beter dan alle andere taallessen . We
hebben verkeerswoorden geleerd zoals: dashboard, heirbaan … De
wiskundeles verkeer ging over afstand, tijd en snelheid We hebben
een verkeersquiz gehad . Er waren 20 vragen die we moesten oplossen . Voor wie naar de finale in Bokrijk mag , proficiat ! Het vijfde
en het zesde deden mee . Onze school was bij de beste quizers .
Wie één fout had , mag naar Bokrijk . Katleen van Erpekom had geen
fouten ,Lennert Brands , Cobe Stevens en Jelle Segers hadden 1
fout.
Kortom, het was leuker dan andere schoolweken.
Lennert en Bjorn

Lennert en Sandra

GEEN FIETSVESTJE AAN, IS GEEN
VEILIGHEID OP DE BAAN!
Reine en Yasmine

BEOORDELING
SCHOOL-SLOGANS
MET DE AUTO, FIETS OF TE VOET ,
VEILIGHEID HET MOET!!!!!

Reine : Ik vind het wel juist. Als iedereen
zijn verantwoordelijkheid neemt en de
verkeersregels naleeft, is er al meer veiligheid.
DIT IS ONS BESLUIT ,IEDEREEN KIJKT UIT!!!

Yasmine: De openbare weg is geen speelplaats. Je moet er goed opletten .NIET
SPELEN!!!

SLOTMOMENT PROJECT VERKEER
Juf Mieke sloot het project ‘verkeer ‘ af door eens te overlopen wat alle klassen hadden gedaan. Theater, artiest op de fiets, een uitstap naar de politie in Peer, de politieagent op bezoek bij de kleuters en de onderbouw,
verkeersquiz, leerwandelingen rond de school en in het centrum van ons dorp enz. Daarna kregen we een verhaal
te horen van meester Frank over prinses Binnen, Bas, de verkeersborden en –regels.
Om in stijl af te sluiten zongen we nog eens ons verkeerslied. Het was leuk om zoals altijd over verkeer te leren .
Net voor we naar onze klassen terugkeerden, kregen we nieuwe verkeersvestjes. De leerkrachten hopen dat de
leerlingen hun vestjes altijd aandoen.
En dat gebeurde ook. De ganse school ging bijna FLUORICEREND naar huis .
Dat was prachtig om te zien .
Van Arne en Kevin

Agenda 2de trimester tot de
krokusvakantie
maandag 9 januari
Opening van het nieuwe jaar
Woensdag en donderdag 11 en 12 januari Verkeerspark voor de 3de graad
Vrijdag 13 januari
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 21 januari
Kienavond
Woensdag 25 januari
Muzische voormiddag
Donderdag 26 januari
Damiaanfilm voor de tweede en derde graad
Woendsag 1 februari
Openklasdag voor de ouders van de 5-jarige kleuters en info over
Schoolrijpheid
Vrijdag 3 februari
Vrijaf
Donderdag 9 februari
Medisch schooltoezicht 3de leerjaar in de school
Woensdag 15 februari
3de graad: filmvoorstelling in Lommel
Woensdag 15 februari
MS-leesmarathon informatie in klas 4 en Erpekom 3+4
Donderdag 16 februari
Medisch schooltoezicht 3de leerjaar en Erpekom 3
20 uur schoolraad
Vrijdag 17 februari
Auteurslezing 1ste graad en Erpekom 1, 2, 3
Dinsdag 21 februari
theatervoorstelling 4– en 5-jarigen
Donderdag 23 februari
theatervoorstelling 3 + 4 Grote Brogel
Circusvoorstelling in Peer voor 1+2 Grote Brogel en 1+2+3 Erpekom
Vrijdag 24 februari
Carnavalsoptocht in Grote Brogel
Optreden vrij podium in de zaal
Pannenkoekenfestijn in Erpekom
Krokusvakantie vanaf 24 februari tot en met 5 maart!

Wist je dat?
•
•
•
•

We het eerste trimester afsluiten met een kerstviering op donderdag en een kerststallentocht op vrijdag.
De leerkrachten samen Kerstmis vieren op vrijdag 23 december met een kerststallentocht en een diner.
De Sint op bezoek geweest is en voor ieder kind en voor de klas een verrassing meegebracht had.
In Erpekom oude bankjes met twee stoelen verkocht worden voor € 10.

De Sint op bezoek!!!
De Sint bracht voor alle kinderen
heerlijk snoepgoed en een gezonde
appel. Voor de kleuters had hij prachtige kleurpotloden bij. En ook de leerlingen van het lager was hij niet vergeten! Voor hen bracht hij een sjieke
turnzak mee!

Dank je wel, Sint!

Een pietennamiddag in Erpekom.
Op donderdag kwam de Sint met zijn zwarte pieten op bezoek. Één van de leerlingen vroeg aan
de Sint hoe je een zwarte piet kon worden.
De kleuters en de leerlingen van het 1ste, 2de en het 3de gingen alvast even oefenen op vrijdagnamiddag. Ze mochten oefenen op dakklimmen, evenwicht houden op de nok van het dak, pakjes in
de schoorsteen werpen, stil sluipen, …. . Dit alles werd geoefend in de gymhoek. Een goede
bakpiet kan natuurlijk ook speculaas bakken. Dit leerden de kinderen met de hulp van een opa.
Onze dank voor de hulp. Om alles af te maken knutselden de kinderen een pietenmuts.
Het was een leuke namiddag. Juffen en kinderen hebben genoten.

Vrolijk Kerstmis!
Als de lichten van de mensen uitgaan
en het lawaai van de wereld stilvalt,
dan komen de sterren
en hoor ik je opnieuw in de stilte.
Er zijn sterren in de nacht
die ik nog nooit gezien heb.
Misschien, als het nog donkerder wordt,
zal ik ze zien.
En ze zullen me iets zeggen over jou:
een ster die doorbreekt, volledig licht.
Dan is er hoop,
dan is er toekomst
omdat ik weer naar boven kan kijken.

Onze school steunt de St.Vincentiusvereniging te Peer!
Een woordje van zuster An:
Wij zijn gestart met ons centrum St. Andries op 03.02.2000. We werken momenteel met een 25-tal vrijwilligers.
Het doel van onze vereniging is: de armen in onze omgeving helpen. Daarmee bedoelen wij de armen van groot
Peer en Hechtel-Eksel.
Telkens de eerste en de derde donderdag van de maand wordt er een voedselpakket gegeven aan een 60-tal gezinnen. Ook kunnen zij dan tweedehands kleding aanschaffen. Kinderkleding wordt gratis gegeven terwijl voor
de volwassenen een kleine vergoeding wordt gevraagd.
Het voedsel krijgen wij via de voedselbank in Hasselt. Wij doen jaarlijks een inzamelingsactie via de winkels van
de Delhaize. De kleding die gebracht wordt, vragen wij wel dat deze gewassen en gestreken is. Wij doen ook
een actie rond 6 december en met Kerstmis. Dan geven wij gewoonlijk een fles wijn en wat koekjes zodat het
ook voor die gezinnen wat feest mag zijn.
Er staat immers in het evangelie: ‘Wat je aan de minsten van de Mijnen gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan.’
Wij werken heel nauw samen met het OCMW. Wij danken dan ook de school van Pieter Breughel met hun initiatief van de voedselinzameling.
Onze groep is ondertussen een vriendengroep geworden en wij proberen in de christelijke sfeer van vriendschap
en goedheid verder te doen en veel mensen wat gelukkiger te maken.
Zuster An

De ouderraad
De ouderraad wenst eenieder
een zalig Kerstmis en
een voorspoedig Nieuwjaar!

UITNODIGING
Hartelijk welkom op onze eerste
vergadering in het Brueghelheem
op 12 januari
2006
om 20 uur!

Uitspraak
In het tweede leerjaar vraagt de meester aan de
leerlingen: ‘Wie weet waarom Maria in een stal bevallen is van Jezus?’ Waarop Seline antwoordt: ‘Ik
denk dat haar water broek!’

MEDEDELING
Op 12 december werd de vervanging van juf Lea Mondelaers door juf Marion Mestrom beëindigd.
Het ministerie deelde mee dat de vervanging niet kon
doorgaan omwille van de verschillende ambten: enerzijds het ambt van juf Lea als onderwijzeres godsdienst en anderzijds het ambt van juf Marion als leermeester godsdienst. De inspecteur godsdienst had ons
deze interim sterk aanbevolen maar was van deze wetgeving niet op de hoogte. We betreuren deze administratieve vergissing!
De school is Marion erg dankbaar voor de deskundigheid maar ook voor de bezieling waarmee zij deze
voorbije weken de godsdienstlessen heeft gegeven.
Juf Silvie Bex zal de interim van juf Lea verder invullen.

