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Beste lezers,
Van oud naar nieuw!
Van 2007 naar 2008!
Alles en iedereen wordt zo snel oud:
Nieuwe kleren worden “oud” van het
moment dat ze gedragen zijn; de nieuwigheden die Sint vorig jaar bracht, zijn nu
al “oud” speelgoed…
Soms worden oude dingen wel eens
“nieuw”. Zo zie je in kringloopcentra of
op rommelbeurzen hoe andermans afgedankte spullen, gewaardeerd kunnen
worden als waren ze gloednieuw.
Het is een kunst hoe sommige mensen erin
slagen om oude spullen een nieuwe bestemming te geven.
Alleen de natuur slaagt er zelf in om oud
én weer nieuw te worden, jaar in, jaar
uit.
En wij? Kunnen wij onszelf vernieuwen?
Of worden we alleen maar ouder?
Laat ons, bij de overstap van oud naar
nieuw, een bladzijde omslaan, het goede
meenemen én het nieuwe een kans geven…
Wij wensen jullie daarbij veel geluk!
Hugo Swennen
Mieke Vliegen

Kerstmis gebeurt binnen
in de warmte van het hart
in de gloed van een lach
in de zachtheid van een stem
en de zorg van een hand.
Zalig Kerstmis
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Sint op bezoek
SCHOOLFEEST MET MUSICAL
IN ERPEKOM
Graag vertellen we U wat we tijdens onze
sinterklaasweek meemaakten!!! Maandag
kwamen er enkele pieten op bezoek. Ze
deden niets anders dan klagen. Ze waren
eigenlijk jaloers op Sinterklaas. Sinterklaas had een hele mooie luchtballon gekregen om de kinderen in België te
bezoeken. De Zwarte Pieten moesten alles te voet of met de step doen.
Daar waren ze niet zo blij om. Ze wilden meer verdienen om een brommer
of een auto of … te kopen om het speelgoed gemakkelijker naar de kinderen te brengen.
Dinsdagavond mochten we onze schoen zetten. Maar wat waren we verbaasd toen we woensdagmorgen nieuwsgierig
gingen kijken of de Pieten echt wel geweest
waren. De kleuters kregen een rugzakje en de
leerlingen van de lagere school kregen een
heuptasje. Maar al onze schoenen waren verdwenen!!! En de Pieten lieten ons een brief
achter. Ze vertelden in die brief dat ze onze
schoenen gingen verkopen om geld te verdienen
voor hun nieuwe voertuig. Ze vroegen om ook
onze tweede schoen klaar te zetten omdat paren makkelijker te verkopen waren.
Donderdagmiddag kwamen de pieten terug op school. Ze kwamen voor die
tweede schoen! Ze hadden al veel geld verdiend door het verkopen van
schoenen. Ze hadden hun nieuwe voertuig dus al bij.
Vrijdag kregen we opnieuw een brief maar deze keer van Sinterklaas. Hij
vertelde dat hij erachter was gekomen wat de Pieten hadden aangericht.
Hij had onze schoenen nog kunnen redden. We konden ze op het schoolfeest terugverdienen door een liedje te zingen of te dansen. Hij vroeg
ook om op de plaats waar de luchtballon zou landen een grote felgekleurde
cirkel te maken. Zo kon Vliegpiet gemakkelijk en veilig landen.
Zondag was het dan schoolfeest. In de voormiddag mochten we onze musical: ‘Het vergeten Pietje’ opvoeren. We vonden het heel spannend maar
toch ook heel fijn om dit te doen. Tijdens de middag konden we hot-dog
of smos eten. Rond één uur zouden we de Sint gaan afhalen op de plaats
waar hij zou landen met de luchtballon. Maar helaas
kon dat niet doorgaan door het slechte weer. We
hebben de Sint dan in de zaal ontvangen. We hebben gezongen en gedanst. We kregen allemaal iets
lekkers van de Sint. We mochten ook nog wat vragen stellen en namen daarna afscheid. Daarna hebben we afscheid genomen van de Sint. We konden
nog lekker smullen van de taarten die de ouders en
grootouders bakten. Het schoolfeest was supertof!

SINTERKLAAS

Toet,toet,toet.....
Ja hoor, daar is hij eindelijk.
De stoomboot met Sinterklaas, zijn Zwarte Pieten en
de kleuters van juf Filo.
Wat hebben de kleuters zich geamuseerd in de boot
van Sinterklaas.
Jammer dat hij terug naar Spanje is.

SINT IN ONZE SCHOOL
Op donderdag, 29 november
2007 was de Sint in onze school.
We moesten elk een proef doen
want de Sint had Pieten te kort.
Het 3de leerjaar moest de koprol
doen.
Het 4de leerjaar moest pakjes
leren inpakken. Het 5de leerjaar
moest over daken leren lopen. En
het 6de leerjaar moest zich
voorstellen.
Toen gingen de Pieten en de Sint
beslissen of we geslaagd waren.
We waren allemaal geslaagd. We
kregen een heuptasje, een pluim,
2 peren en een snoepzak. Het
was heel fijn en ik verheug me
op volgend jaar!
Daag Sint en Piet.
De leerlingen
van het 3de leerjaar

De doe-aan-sport-beurs in Neerpelt

SPORTKRIEBELS

Wij, het zesde leerjaar, gingen met het schoolbusje eerst naar het zwembad ‘Dommelslag’ in
Neerpelt. We mochten zelf kiezen in welk bad
we gingen. Je kon diepzeeduiken, waterbasketbal en zo nog vele andere watersporten uitproberen.
Daarna gingen we naar de sporthal. Daar kon je
ook nog veel verschillende sporten doen zoals:
pingpong, wielrennen, circusschool, katapultschieten, fitness… Buiten kon je kajakken, muurklimmen, speleobox, boogschieten en nog andere
hele leuke sporten doen. Ook sporten in een rolstoel was een boeiende ervaring.
Kort samengevat, het was een superleuke, onvergetelijke ervaring waaraan wij mee mochten
doen.
Joyce, 6de klas
KRONKELDIEDOE TE PEER voor de 2de klas
Vlug middag eten, want de bus vertrok op tijd naar Kronkeldiedoe te Peer. Toen we binnenkwamen, deden
we een dansje. Daarna kon het spel beginnen. Samen gingen we in het ruimte-springkasteel.
Het was een opblaasbaar ruimteschip met marsmannetjes. Kei chic man! Als we het kronkeldiedoe-liedje
hoorden, schoven we door. We speelden met de schildpadjes, stelten, hoelahoepen, elastieken …
We schoven door naar de opblaasbare worm. We gingen erin …daar waren de ribben al. Het was al veel te
vlug tijd om terug naar school te gaan. Iedereen was keimoe. Gelukkig kregen we nog een sticker om aan
Kronkeldiedoe te denken.
Van Josse Molnar uit het 2de leerjaar

KLAS IN DE KIJKER
Wat schimmelt daar?
We zijn naar Isis geweest. We mochten eerst naar een
diavoorstelling kijken. Daarna werden we in groepjes
verdeeld. Per groepje gingen we naar een hoek. In iedere hoek leerden we over verschillende soorten paddenstoelen. We speelden ook leuke spelletjes.
Wat ik zeker nooit ga vergeten is dat eekhoorntjes
graag van eekhoorntjesbrood snoepen. Wisten jullie
ook dat een vliegenzwam vroeger gebruikt werd om
vliegen te vangen? Tijdens de wandeling hebben we
veel aardappelbovisten gezien. Die lijken heel erg op
een echte aardappel.
We hebben veel geleerd, het was echt de moeite
waard!!
Lotte en Kamiel, 2de leerjaar Erpekom

Grappige anekdotes
uit de klas van juf Marleen
Champignons zijn paddenstoelen die je mag opeten.
Nee, juffrouw camions mag je niet opeten!
De veren van een plezant ( fazant)
Juf, ik heb vandaag mijn ‘keelsjaal’ aan.
Tijdens ’t vertellen van verhaal: de kerstboom van Jules:
Jules ging met zijn papa een kerstboom kopen in een
boomkwekerij.
Kleuter reageert: ik ben zaterdag met mijn papa ook
naar een boomschutterij geweest.
Ik heb een boomkerstbal bij!

KLAS IN DE KIJKER
Sint-Elisabethschool op bezoek in onze school
Op donderdag 22 november brachten twee klassen van
de Sint-Elisabethschool uit Wijchmaal een bezoek aan
onze school.
Onze klas, het vijfde leerjaar, mocht 17 leerlingen en
hun leerkrachten ontvangen.
Ik ga jullie even vertellen wat we die namiddag deden.
Eerst lazen we het verhaal: " Herfst in het bos " voor in
de hal van onze school.
Daarna gingen we naar de eetzaal. We werden in groepen verdeeld om te werken rond de herfst.
Twee groepen maakten lekkere herfsthapjes: fruitsatés, paddenstoelen en een drankje.
De andere groepen versierden takken met herfstbladeren.
Om af te sluiten was er een gezellige receptie met de
zelf gemaakte hapjes.
De leerkrachten en leerlingen van de SintElisabethschool nodigden ons uit om nog dit schooljaar
ook hun school te bezoeken.
Het was een leuke namiddag.
Femke Tamborijn.
5de leerjaar

EEN SUPER FIJNE DAG
HET ZUIVELCENTRUM
Op vrijdag 23 november gingen we naar het zuivelcentrum. ’s Morgens vertrokken we met de fiets naar
Breugelhoeve. We werden warm onthaald door een
vriendelijke mevrouw. In het begin vertelde ze over
de manier van werken op een boerderij. Daarna hoe
een koe melk aanmaakt. Vervolgens gingen we naar
boven en vertelde ze over gezond eten en drinken
aan de hand van de voedingsdriehoek. En toen kwam
het fijnste: we gingen naar de keuken om te experimenten met melkproducten. We werden verdeeld in
drie groepen, iedere groep maakte iets anders: milkshake, pizzabroodje of een cakemannetje. Nadien
mochten wij alles proeven, dat was smullen! Toen alles opgeruimd was, mochten we tijdens onze middagpauze in de speeltuin spelen.
Het was een super leuke voormiddag!
Andreas ( 4de leerjaar)
NAAR DE BOERDERIJ
Na onze middagpauze in de speeltuin van Breugelhoeve vertrokken we met de fiets richting boerderij.
Dominique, de boer, heeft ons begeleid tijdens de
rondleiding op zijn boerderij. We zijn eerst naar de
koeien geweest, daarna naar de kalfjes; die vonden
we het schattigst. We mochten daarna om de beurt
even in zijn tractor kruipen. Toen gingen we naar de
varkens, daar mochten we een biggetje vasthouden.
We hebben er ook melk gedronken en vonden het superlekker! Het was een fijne leerrijke namiddag op
de boerderij!
Leen ( 4de leerjaar)

Uitstap naar Bokrijk
De weerman voorspelt mooi weer. Dat is al een goede
start voor een daguitstap met alle kleuters. Wat is het
spannend wachten op een bus die maar niet komen wil.
Daar is ze dan.
Met zijn allen naar Bokrijk. Daar hebben we genoten van
de mooie herfstbladeren, de picknick in openlucht, de
zon, de wandelingen door het prachtige park, de dieren
met hun speciale vacht en horens. Het leukste bewaren
we voor het laatste en dat was toch de speeltuin. Wat
hebben onze kleuters daar kunnen ravotten en spelen.
Moe maar voldaan keerden we naar huis. Het was een
prachtige herfstdag.
De 4- en 5-jarige kleuters

Het verkeerspark
Dinsdag 11 december 2007 is het 3de ,4de ,5de en 6de
leerjaar van Erpekom naar het verkeerspark geweest. Het was in Kleine-Brogel in een grote hal.
Eerst kregen we uitleg over de betekenis van de verkeersborden. Er waren lijnen op de vloer geverfd.
Hier moesten we door rijden. Er was ook een rotonde en een kruispunt. Er was zelfs een verkeerslicht!
Eerst mochten een paar kinderen op de gocart, die
moesten auto’s voorstellen. Er mochten ook een paar
kinderen op de fietsen. En weg waren we! Daarna
gingen we doorschuiven. Zo hadden we een kei coole
dag!
Anouk Baeten, 4de leerjaar Erpekom

AGENDA
7/1
15/1
17/1
18/1
21/1
22/1
25/1
26/1
31/1
1/2
2-10/2
11/2
13/2
16/2
19/2

openingsmoment poes-bever
schoolbestuur
eerste zwembeurt 5-jarigen
receptie voor alle participanten
mobiel verkeerspark
leerlingenraad
Theater 3e en 4e leerjaar
Rollebolle 4-5j.
kienavond
zwemmen kleuters
carnaval en stoet
krokusvakantie
openingsmoment Broederlijk Delen
schoolraad
huwelijk Leen en Stefan
medisch onderzoek 1A

21/2
22/2
25/2
26/2
27/2
28/2
3/3
5-6-7/3
11/3
13/3
14/3
18/3
20/3
21/3
23/3

zwemmen kleuters
muziektheater voor alle kinderen
medisch onderzoek 1B
medisch onderzoek Erpekom 1e en 2e
leerjaar en 1e kleuterklas
pedagogische studiedag: vrij voor de
kinderen
theater 1e en 2e leerjaar en Erpekom 1e,
2e en 3e leerjaar
openingsmoment havik – steenbok
3-daagse directies
theater 5 en 6 en 4-5-6 Erpekom
auteurslezing 3+4 en 4-5-6 Erpekom
theater voor de kleuters
Meester op de fiets
jeugdolympiade 4e leerjaar
schoolviering Pasen
Pasen

HEDDET AL GEHIERD?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

dat Andrea, één van onze secretaressen, ondertussen Sara geworden is? Dat zou je niet zeggen, hé ?
dat de Schuttersgilde een prachtige tentoonstelling opbouwde en alle lagere schoolkinderen hiervan lieten
meegenieten?
dat ook dit jaar de vijfde- en zesde klassers als alternatieve sportbeoefening een les paardrijden volgden in
Breugelhoeve?
dat ISIS voor scholen een actieve tentoonstelling organiseerde in de week van het bos ? En dat ook
onze kleuters veel leerden over schimmels?
dat ons schoolfeest in het teken staat van vliegen, vliegtuigen, luchthavens ? En als mensen hieromtrent
een uniek idee hebben, dit steeds mogen melden?
dat er op onze 30+ fuif 475 fuifnummers de kassa passeerden? Dank voor de hulp! De opbrengst zal o.a.
besteed worden aan extra materiële ondersteuning.
dat na de kerstvakantie de werken aan de overdekte speelplaats en de nieuwe fietsstalling van start gaan.
dat de evacuatieoefeningen in beide vestigingsplaatsen vlekkeloos verliepen ?
dat onze directie op de studiedag van de Vlaamse Onderwijsraad het gezondheidsbeleid van onze school
mocht voorstellen in het Cultureel Centrum te Hasselt?
dat je onze volgende schoolkrant mag verwachten voor de paasvakantie?
dat juf Mieke en Willy tijdens de kerstvakantie voor de 15de keer naar
Bombay ( India) vliegen? Zij kijken er naar uit weer vele kinderen te
ontmoeten en extra te verwennen met speelgoed, ballonnen, strandballen en
een “grote “ uitstap naar een speeltuin.
dat de zusters en de melaatsen van het tehuis “Vimila” (Bombay) heel dankbaar zullen zijn met de gulle gift van 2000 euro, geschonken door de
missiekring van Grote-Brogel?
dat de kinderen van Erpekom zelf kerstkaartjes tekenden en verkochten?
dat juf Ellen tijdens de grote vakantie meewerkte aan het bouwproject ‘ Op
vangtehuis Foyer St.-Laurent ‘ in Burkina Faso ( Afrika)?
Dat er kalenders met mooie foto’s verkocht worden aan 5 euro om dit
project te steunen? Meer info : www.bloggen.be/4_tansila

WOORDJE
VAN DE OUDERRAAD
Hallo mensen,
De maand december is bijna ten einde, dus misschien eens tijd om terug te blikken op de voorbije maanden.
Sinds het nieuwe schooljaar, heeft De Ouderraad een nieuwe voorzitter: ‘Herman Gerards’.
Herman zal proberen in mate van het mogelijke, alles in het werk te stellen, om de belangen van de ouders en de
kinderen te behartigen en jullie wensen te beantwoorden.
Ook is sinds enkele maanden Nadia actief lid binnen de Ouderraad.
Wij zijn hier heel blij mee en heten haar dan ook van harte welkom.
Dankzij de bijdrage van de school zijn we dit schooljaar als Ouderraad lid geworden van het VCOV.
Het VCOV is een vereniging die allerhande activiteiten van de ouders binnen de school ondersteunt en begeleidt.
Zo zal het VCOV een actieve rol spelen in het ondersteunen van de ’MOS werkgroep’ met het ‘mobiele
verkeerspark’ (daarover in de toekomst meer).
We willen dit lidmaatschap zo optimaal mogelijk benutten en denken bijvoorbeeld ook aan het organiseren van een
informatie avond (bijvoorbeeld over pesten, ADHD, leerproblemen, etc).
Hebben jullie zelf een voorstel of thema, laat het ons weten.
De voorbije maanden waren we vooral actief rond: de dag van de leerkracht, hulp bij sinterklaas en de kerststallen tocht en achter de schermen bereiden we volop de kienavond voor.
En zoals jullie misschien al weten gaat de kienavond door op 26 januari.
Wij hopen dat we weer op jullie steun kunnen rekenen en dat we jullie daar mogen verwelkomen.
De school vraagt ook onze hulp bij de verfraaiing van de kleuterspeelplaats.
Echter dit zal pas gebeuren na de verbouwing van de fietsenstalling, maar ideeën en helpende handen zijn welkom
Last but not least
Onze nieuwjaarswensen
We wensen jou en die jou omringen,
Het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en kleine dingen.
Maar vooral geluk met elkaar.
De Ouderraad

VERKEERSLICHT
MOS Milieuzorg op school

Peter Lemmens, MOS- afgevaardigde van de ouders, maakte de verkeerssituatie en de daaraan verbonden gevaren duidelijk aan klas 5 en 6 in het zichtbaarheidsspel tijdens de fluoweek(week van 5 – 9 november).
In die week mochten ook alle kinderen van de lagere school hun fluovestjes versieren met reflecterende materialen en showen op een toonmoment in de hal. Omdat alle kinderen elke
dag het fluovestje dragen, werden ze beloond met een fluosleutelhanger.
Een minder goede vaststelling is dat meer dan 30% van de fietsende kinderen niet in orde was bij de fietscontrole door de politie. Toch een verontrustend cijfer! Vandaar onze oproep naar jullie, ouders, om erop toe
te zien dat de fietsen van de kinderen steeds in orde zijn!
Ondertussen is onze MOS- werkgroep uitgebreid met kinderen van de
3de graad. Hun ideeën zetten aan tot meer verkeersveiligheid! Samen
volgen we de verschillende acties op die we dit schooljaar organiseren.
In de volgende krant lezen jullie deze jaarplanning.

