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Menen, 11 februari 2021
Beste ouders,
IJskoude nachten, sneeuw, zonnig en droog winterweer.
We trotseren de koude buiten, genieten van het
vriesweer en van de warmte binnen.
Voor de krokusvakantie wordt milder weer verwacht.
Dit jaar geen grote feesten en stoeten,
maar in onze bubbel
een mini carnaval,
met foute muziek,
een vrolijke, gekke sfeer,
een beetje zotheid.
Carine Favoreel
Directeur
Kalender
van zaterdag, 13 februari tot en met zondag, 21 februari 2021
maandag, 22 februari 2021
woensdag, 17 maart 2021
donderdag, 1 april 2021
van zaterdag, 3 april tot en met zondag, 18 april 2021

krokusvakantie
instap peuters
wenmoment en open klas K1
rapport en oudercontact
paasvakantie

Gezondheidsbeleid – soep in de voormiddag voor alle kleuters

Na de krokusvakantie – vanaf maandag, 22 februari 2021 – zullen alle kleuters
op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en
vrijdagvoormiddag soep
drinken met
een beschuit.

We vragen een bijdrage van € 0,85 per
Indien uw kind een warme maaltijd neemt,
niets extra aangerekend.
Op woensdag vragen we om een stuk fruit mee te geven met uw kind.

week.
dan wordt er

Naar het middelbaar
Dit schooljaar hebben we nog geen doe-dagen voor de
leerlingen van het 6de leerjaar kunnen organiseren in de
middenschool.
Van zodra de coronamaatregelen dit toelaat, zullen we dit
doen.
Wie op zoek is naar een middelbare school voor volgend
schooljaar, kan een kijkje nemen bij futura secundair…
Alle info over het aanbod en over de overgang naar het middelbaar vindt u op de website van de
school http://futurascholen.be/secundair en www.facebook.com/futurasecundair
(4 maart 2021 om 18u30) op de  virtuele infobalie.
Futura blaast 2 kaarsjes uit
Futura bestaat 2 jaar.
We willen alle personeelsleden van de futurascholen – en in
het bijzonder van onze school – van harte feliciteren.
Gekenmerkt door inzet, gedrevenheid, creativiteit, flexibiliteit,
enthousiasme, teamspirit vormen ze een topteam.

Nieuws uit de leefgroepen
Op de website van de school www.futurascholen.be/basisschoolVDM vinden jullie foto’s van
activiteiten in de verschillende leefgroepen.
Op de facebookpagina van de school https://www.facebook.com/futurabasisschoolvandermersch
vinden jullie aankondigingen en verslaggeving van activiteiten.
Leefgroep I – kuikentjes en eendjes

Enkele kunstenaars tonen vol trots hun gemaakte kunstwerken.
Wil je meer info en foto’s bekijken over het doen en laten van de jongste
kleuters…neem dan snel een kijkje op de blog. Veel kijk en leesplezier!

bijjufkristel.blogspot.com

Leefgroep II a - muisjes
Ik ben een echte kunstenaar!
De voorbije weken hebben we gewerkt rond de kunstenaar Alexander Calder.
We gingen net zoals hem aan de slag met lijnen, draden, kleur en vorm.
Zelfstandig in de hoekjes
Tijdens het project ‘Kunst’ gingen de kleuters vaak zelfstandig aan de slag in de
hoekjes. Hier konden ze volop experimenteren, exploreren en hun creativiteit
de vrije loop laten gaan.

Leefgroep II b – olifantjes
Project
In januari gingen we aan de slag met het project ‘kunst’.
We werkten rond de kunstenaars ‘Henri Matisse’ en ‘William Turner’.
De letters
Ook deze maand maakten we kennis met enkele letters. De letter P
van palet, C van citroen en F van fotograaf.

Leefgroep III a - de bezige bijtjes
Om het project ‘Zie ginds komt….’ af te sluiten leerden we onze eigen
veters strikken. We kregen uitleg van de juf en konden aan de hand
van een stappenplan zelf gaan oefenen.
We maakten een schaapje uit papier maché waar lichtjes in konden
worden gestopt. Zo kon het huis wat verlicht worden tijdens de
donkere dagen.
De voorbije maand gingen we ook op bezoek in het Futura Vander
Mersch Secundair. We mochten timmeren. Timmeren is fijn, moet
doet soms pijn aan de vingers.

Leefgroep III b - de vlinders
Druk aan het werk
In onze klas zijn we elke voormiddag druk aan het werk met taal en rekenen. Af en toe werken we
samen in kleine groepen om de nieuwe leerstof te ontdekken. Zo leren we ook van elkaar.
Techniek in de klas van juf Lissa
Enkele keren per jaar gaat onze klas naar Futura Secundair onderwijs. Daar mogen we tijdens de
lessen van juf Lissa genieten van dingen die we op onze school wat moeilijker kunnen doen. Zo
gingen we broodpudding maken in de kookklas en zijn we druk bezig met het bouwen van een
vogelhuisje in de techniekklas.
Project ‘VOGELS IN DE WINTER’
Begin januari kozen we voor een nieuw project. Dit is
geworden: ‘Vogels in de winter’.
In de winter is alles anders dan in de andere seizoenen.
We leerden al over verschillende weertypes, zoals
sneeuw. Ook bekeken we de stand van de zon en de
windrichtingen die hierbij horen. We gingen al vogels
nadoen in de les drama en aan de slag met ons eigen
werkje voor de crea-ronde. Iedere leerling kreeg een
vogel van de juf om hierover meer informatie te
verzamelen en om later over te vertellen in de klas.

Leefgroep IV a - dolfijnen
Project
Hoe ziet onze school eruit? Kunnen we een grondplan maken van onze school? De leerlingen uit het
3e leerjaar gingen met deze vragen aan de slag. Ze probeerden aan de hand van een stappenplan een
plattegrond te maken van onze eigen school.

Deeltafel-diploma
Ook nog een hele dikke proficiat aan de leerlingen die
hun deeltafel-diploma hebben behaald.
De andere leerlingen zijn ook nog flink hun best aan
het doen om hun diploma binnen te halen.
Er zullen er de komende weken ook nog heel wat
volgen.

Leefgroep IV b - kikkers
Onze eigen kostuums ontwerpen!
Als afsluiter van ons thema ‘Theater’ gingen we aan de slag als ware
kostuumontwerpers! De leerlingen van de kikkerklas gingen aan de slag
met naald en draad en leerden naaien.
We gebruikten heel veel verschillende materialen: wol, kant, kralen,
knopen, vilt, karton… En we haalden ook textielverf uit de kast!

Daar was de sneeuw!
Dus de kikkerklas ging aan het werk, de leerlingen maakten leuke sneeuwpopjes van oude sokken!
Leefgroep V - zeesterren

Project ‘Iedereen is anders’
In ons project leerden we elkaar op een andere
manier kennen. Iedereen is anders maar we hebben
elkaar ook nodig.
We maakten een PPT over ons zelf, leerden hoe om
te gaan met conflicten, respect hebben voor elkaar
en we keken ook hoe regels en afspraken de
maatschappij draaiende houden.
We zochten voorbeelden van opgeloste en niet
opgeloste conflicten in de krant.
We deden ook een leuke quiz en maakten een
klasdans!

