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Over het reilen en het zeilen in KBO Mater.
Gemaakt door kinderen voor kinderen.

DEZE MAAND:

 Inleiding

Kijk wat wij al kunnen!

Spelletjes

Beste "Materaars" en andere lezers en lezeressen

Dank jullie wel voor de vele positieve reacties op de eerste editie van ons schoolblad. Die

commentaren hebben de redactie extra gemotiveerd om aan de slag te gaan voor een

tweede nummer. En ja, er is een welklinkende naam gekozen uit de vele inzendingen. Via

kleuter Gustave bereikte ons de titel "Getater uit Mater" en die inzending kreeg het grootst

aantal stemmen. We danken heel graag alle creatieve leerlingen voor de vele mooie

namen... maar er kan er maar één winnen: proficiat, Gustave!
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 Naamgedichten

Stoomboot van de Sint

#Zorg voor licht

Klasstrip

Kerstwensen voor 2021

Wedstrijd

Kerstspel

Ook in coronatijden staat de schoolwerking niet stil; getuige daarvan is de proefopstelling van de speelplaats. In

verschillende zones kunnen kleuters en leerlingen tijdens de speeltijden hun hartje ophalen met een aantal activiteiten.

Later dit jaar bespreken we dit aanbod met leerlingen en leerkrachten, om zo te komen tot een definitieve

speelplaatsinrichting. In juni vangen de voorbereidende werken aan. We hopen dat de werken goed opschieten zodat

we in september al enig resultaat zien!

Meer nog dan in andere jaren, worden rond deze tijd heelwat wensen voor een goede gezondheid uitgewisseld. Die

wensen willen ook wij uitdrukken en toewensen aan jullie en allen die jullie genegen zijn. Ook al lijkt 2021 een

uitdagend jaar te worden, met een goede gezondheid en een vleugje humor kan ook dit jaar de moeite waard

worden!

Laat ons echter nu grasduinen in enkele bladzijden "Getater uit Mater", samengebracht voor en door leerlingen en

leerkrachten. Alvast veel lees- en kijkgenot... want ons jaarthema is nog steeds "Lang zullen we lezen"!

Directeur Geert
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Naamgedichten 
Door 3e leerjaar 

Het derde leerjaar maakte een aantal naamgedichten. 

Sinterklaas en de zwarte pieten vonden ze prachtig

en hebben er erg van genoten. Hopelijk jullie ook?

Ernest & Joris

Daan & Tuur



Klasstrip
Door Louis De Roo, Aaron Muys en Ube Vekeman 

We begonnen nadat de meester ons uitlegde hoe we een strip kunnen maken. Dan moesten we in

groepjes gaan werken. We hadden veel ideeën en uiteindelijk waren we akkoord om deze strip te

maken. Daarna hielden we een stemwedstrijd en wij hadden de meeste stemmen.
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De stoomboot van de Sint!
Door 4e leerjaar

Wij kregen in het 4de de opdracht om een stoomboot te

maken van schoendozen.  Op 3 december maakte we de

boot en op 4 december ‘kwamen Sint en Piet’ … op het

smartboard.           Jiel Vlaeminck

Iedereen maakte een kamer van de boot uit een schoendoos. Dan, als alle kamers klaar waren, plakten we er aan

elkaar in de vorm van de stoomboot van Sinterklaas.  Je kan dit thuis ook proberen!             Ties Landuyt

We hebben van onze lieve juf Sarah de opdracht gekregen om een doos te brengen en daarmee hebben we elke

onze eigen ruimte van de boot gemaakt en dan hebben we samen een stoomboot gevormd.           Marit Martens



Tijdens de laatste week voor de kerstvakantie waren de kleuters van de Jules-, Rikki- en Kikkeklas echte acteurs

en actrices. Ze maakten een kerstspecial over de geboorte van Jezus en gaven ook hun wensen voor het nieuwe

jaar. 

De kleuters hebben de hele week toneel gespeeld, liedjes geoefend en generale repetities gedaan. Donderdag

was het moment van de waarheid. Het was voor 'echt' en het kerstspel werd gefilmd. De kleuters waren verkleed

in hun personage en hadden leuke attributen bij, zodat ze zich helemaal konden inleven. De verschillende

filmpjes werden tot een mooi geheel gemaakt en doorgestuurd naar alle klassen. Zo kon iedereen na het lekkere

kerstontbijt, ook nog eens genieten van de acteerprestaties van de jongsten van de school. 

De kleuters hebben heel hard hun best gedaan en het was een prachtig resultaat. 
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De kinderen van het eerste leerjaar schrijven al heel wat woorden, ook woorden die ze nog niet geleerd hebben… 

Kan jij raden wat ze met deze woorden bedoelen?

modur                 twalet                 varkun                kjompuutur
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Kijk wat wij al kunnen!
Door 1e leerjaar

Kerstspel
Door de kleuters



De Warmste Week start op 18 december tot 24 december. Het doel dit jaar is mensen te bedanken die tijdens dit

coronajaar een verschil hebben gemaakt.

Zo maakte het zesde leerjaar ook een verschil. Ze zorgden voor houten sterren aan de schoolpoort. Die sterren

maakten ze zelf door houten latjes te schuren, juist te leggen, gaten te boren en vast te vijzen. Daaraan hingen

ze lichtjes, ze brengen licht in de school en in Mater. 

Ze willen de mensen die er langs passeren een klein gelukje bezorgen in deze donkere dagen.

Verder tekenden de leerlingen ook vlammen op de ramen en deuren voor de warmste week. Dit deden de

leerlingen met krijtstiften en met behulp van een sjabloon. 

De jongens en meisjes van het zesde vonden het een uitdaging, maar ze vonden het wel heel tof.

Als je de sterren wil komen bewonderen, passeer dan eens aan de schoolpoort van KBO Mater.

#Zorg voor licht!
Door Justine Bauwens, Tobe Bruyneel en Luka Ninkovic
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Nieuwjaarswensen voor 2021!
Door 2e leerjaar

Ik wens dat er geen corona meer is. (Michel)

Ik wens dat er geen dieren meer gedood worden door kogels. (Ilona)

Ik wens dat de mensen in de zorg alle corona-patiënten kunnen redden. (Mathis)

Ik wens dat 2021 het mooiste jaar van mijn leven wordt! (Loek)

Ik wens dat oude mensen meer gesteund worden. (Bryce)

Ik wens écht dat er geen juffen/meesters corona krijgen.  (Lars)

Ik wens dat iedereen vriend is van elkaar. (Milan)

Ik wens dat alle gevangen dieren vrijgelaten worden. (Juliette)

Ik wens dat er geen kinderen corona krijgen. (Bent)

Ik wens dat iedereen een lieve mama en papa heeft! (Lena)

Ik wens dat de scholen niet meer gesloten worden door corona! (Robbe).

Ik wens dat er geen kinderen meer ontvoerd worden. (Felix)
Ik wens dat mijn mama niet zal ziek worden. ((Yano)

Ik wens dat alle kinderen bij hun ouders mogen wonen. (Noa)

Ik wens dat al deze wensen mogen uitkomen!!! (Juf Martine)
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Spelletjes!
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hulppieten

leeskwartier

mater

sterren

kbo

leren

spelen

stickerkaart

kerstontbijt

lezen

sprookjes

vlammen

Woordzoeker

Zoek de 12 verschillen
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WEDSTRIJD: Welke leerkracht past bij welke foto?
Ga jij de uitdaging aan om deze opdracht tot een goed einde te brengen? Bezorg het ingevulde wedstrijdformulier aan je juf

of meester tegen 15 januari en je maakt kans op een mooie prijs!

Deelnemer: ___________________ 

Schiftingsvraag: Hoeveel kopies werden er door alle leerkrachten samen al genomen dit schooljaar? _______________
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Wedstrijd
A B C D E

F G H

 directeur Geert

meester Joost

juf Sarah

meester Dieter

juf Eva

juf Dominique

juf Kathleen

meester Yorben

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. juf Iris

10. juf Christel

11. meester Bert

12. juf Sigrid

13. juf Barbara

14. juf Martine

15. juf Geneviève

16. juf Stephanie

17. juf Lieve

I J

K L M N O

P Q


