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

DEZE MAAND:
Welkom!
Sportklas 2e graad
Van Gogh museum
Beeldbad
Uitstap kleuters
Mopjes
Zeeklas
Strip
Wist je datjes

WELKOM!
Beste leerling, ouder en al wie dit schoolkrantje openslaat…

Dit is editie 1 van een nieuw initiatief bij ons jaarthema “Lang zullen we lezen!”. Ook in corona-tijden gonst
het van activiteiten in KBO Mater en daar berichten we over in een krantje dat voorlopig nog naamloos van
de pers is gerold.
Daarom ook lanceren we meteen een creatieve wedstrijd voor alle leerlingen: bezorg aan de juf of meester
een hippe naam voor dit nieuwe tijdschrift. De bedenk(st)er(s) van de winnende naam krijgt/krijgen een
leuke prijs en natuurlijk een vermelding mét foto in de volgende editie!

Deze schoolkrant is er voor en door leerlingen en leerkrachten! Dit betekent dat jullie allemaal in de
spreekwoordelijke pen mogen kruipen en bij de juf of meester een artikel kunnen indienen (graag met een
foto als het kan) over wat er zoal leeft in jullie klassen of op de KBO-school in Mater.
Lezen is een rustgevend en vaak leerrijk tijdverdrijf voor jong en oud. Daarom is de schoolveranda
omgevormd tot een “leesveranda” waar in een beurtrol alle leerlingen aan het lezen kunnen gaan: het
boekenaanbod is uitgebreid en iedereen vindt er vast iets naar zijn/haar belangstelling!

Nu is het echter tijd voor actie: ga samen of alleen op zoek naar een naam voor deze schoolkrant, denk
even na of er “nieuws” te rapen valt in jullie klas en of jullie daarover kunnen berichten in een volgende
editie, maak zorgvuldig gebruik van onze leesveranda en geniet van… lezen!

Directeur Geert
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Ook dit jaar ging de 2de graad op sportklassen.
Door Senne Van Hoecke

De 2de graad ging weer op sportklassen.
Normaal gingen we één week, nu was het 3 dagen.
De 3-daagse sportklas is een activiteit met allerlei sporten. Dit ging
door in de sporthal De Rijdt in Brakel.
We hebben badminton, turnen, baseball, frisbee, samenspelen, klimmen, atletiek, netbal
gedaan én de Jeruzalema gedanst.
Met begeleiding van meester Ben en juf Caroline ging het goed.
Jammer genoeg hadden we ook huiswerk: we moesten elke dag ons dagboek invullen.
Dat dagboek was een bundeltje, daarin moesten we zeggen wat we gedaan hadden die
dag en wat we ervan vonden, mét een mooie tekening erbij.

Het Van Gogh museum
Door het 5de leerjaar
In de klas leerden we over Vincent van Gogh.
We maakten een uitnodiging en ook een tentoonstelling.
Per twee kozen we een schilderij en gingen er mee aan de slag.
Elk duo begon aan het maken van een powerpointvoorstelling.
We oefenden en oefenden tot het moment aangekomen was.
Het 3e leerjaar kwam onze tentoonstelling bewonderen.
We zaten in volle spanning te wachten.
Uiteindelijk vonden ze het super!

Kunstige groetjes
5e leerjaar
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Beeldbad
Door 2de leerjaar
In de ruimte onder het dak van het gebouw heb ik veel geknutseld en leuke tekeningen gemaakt.
Ik heb ook geluiden moeten zoeken in de kerk.

Robbe

Het dansen vond ik het leukst. De huizen tekenen vond ik cool. De vorm met de rekker was cool.
De vorm van de rekker kleuren was leuk.

Lena

Ilona

Loek

Op stap naar de tuin van juf Mieke
Door de kleuters
De kleuters van de Julesklas, de rikki- en de kikkerklas gingen op stap naar de tuin van juf Mieke. Daar mochten
ze blaadjes en nootjes zoeken, tussen de blaadjes spelen en wandelen. Wat hadden ze een plezier. De kleuters
kregen ook een rondleiding in de moestuin. Er stonden groenten in de tuin die de kleuters herkenden van in de
klas. Want daar leren we over het thema 'Het gat in de haag' die over groenten gaat die van alles meemaken.
De kleuters vonden het een hele leuke dag.
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MOPJES
Door het eerste leerjaar
Een overvol vliegtuig kon niet landen omdat het vliegtuig te zwaar was. ‘We moeten er enkele dingen uitgooien!’ zei
de piloot. Een eerste man gooide een stoel uit het vliegtuig, de tweede een tafel en de derde een bom. Het vliegtuig
landde veilig en wel.
De eerste man kwam een wenend kindje tegen. ‘Wat is er?’ vroeg de man.
‘Ik heb een stoel op mijn hoofd gekregen!’ zei het kindje.
De tweede meneer kwam ook een wenend kindje tegen. ‘Ik heb een tafel op mijn hoofd gekregen!’ snikte het.

De derde man kwam een lachend kindje tegen. ‘Wat is er?’ Het kindje zei: ‘De juf heeft een protje gelaten en de
school is ontploft!’

Twee mensen zitten in de
boot. De ene zegt tegen de
andere: ‘Oei, er zit een gat
in de boot!’ ‘Geen

Twee eitjes zitten in een
pan met kokend water.
Zegt het ene ei tegen het
andere: “Amaai,

probleem,’ zegt de andere,

dat is hier warm!” Zegt het

‘ik maak een tweede gat,

andere: “Dat geeft niet,

dan kan het water

daar word je hard van!”

wegstromen.’

Twee onderbroeken zitten in
de wasmachine. Zegt de
ene tegen de andere: “Jij
bent zo bruin, hoe komt
dat?” Zegt de andere: “Ik
ben naar de zee geweest.”

Zeeklas derde graad! Of toch niet...
Door Robbe Landuyt en Tobe Bruyneel

Het vijfde en het zesde leerjaar ging normaal op zeeklas van 26 tot 30 oktober 2020.
We keken er heel erg naar uit maar toen de coronacijfers begonnen te stijgen, maakten we ons zorgen.
Toen we te horen kregen dat de zeeklas niet zou doorgaan, vonden we dat niet leuk.
Gelukkig kon het verplaatst worden naar de week van 1 maart. Wat vonden we dat geweldig nieuws!

In plaats van de zeeklas deden we elke namiddag iets leuk op school. Op maandag maakten we een strip over
onze droom-zeeklas en schreven we een artikel voor de schoolkrant. Dinsdagnamiddag maakten we een
draadfiguur met nagels en touw. Donderdag stonden er gezelschapsspelletjes op het programma.
Vrijdag bakten we cakejes en keken we naar een griezelfilm.

En toen werd de herfstvakantie een feit. Iedereen keek uit naar de vakantie. De vakantie werd verlengd, tot
twee weken. Dat vonden we niet zo erg. Alleen mogen we niet met elkaar afspreken en dat was dan
weer minder leuk.
We hopen met de derde graad dus dat de coronacrisis snel opgelost geraakt en dat we 1 maart wel op zeeklas
kunnen vertrekken.

Op de volgende pagina kan u een van onze strips lezen. Veel leesplezier.
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Wist je datjes over KBO Mater
Door Matty Bail, Maurre Bail en Hobbe Vlaeminck

Wist je dat onze speelplaats binnenkort vernieuwd wordt?

Wist je dat er een kamp voor diertjes wordt gebouwd aan de zijkant van de school?

Wist je dat er in elke klas een leeskwartier is na de middagpauze?

Wist je dat onze leesveranda geopend is en we daarmee in de krant
kwamen?

Wist je dat het vijfde leerjaar alle boeken uit de leesveranda gesorteerd heeft?

Wist je dat we heel veel Lotuskoeken verkocht hebben en zo van de Vriendenkring nieuwe plooitafels kregen
voor in de refter?

Wist je dat net voor de herfstvakantie
iedereen verkleed naar school kwam omdat het bijna Halloween was?

Wist je dat onze gang helemaal versierd is met boekenkaften die we zelf maken?

WEDSTRIJD: Welke naam past bij onze schoolkrant?
Verzin een passende naam voor onze schoolkrant, vul die hieronder in en bezorg dit strookje aan je juf of
meester. Wie weet zie je bij de volgende editie jouw inzending bovenaan staan. Veel succes!

Deelnemer: ____________________________________

Naam voor de schoolkrant: ______________________________________
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