DE GROENE WINK
Nieuwsbrief MOS

25 februari 2021

Hallo allemaal,
De werking in onze moestuin is vorig jaar wat in het water gevallen, maar nu zijn we klaar om in actie te
schieten! Met deze nieuwsbrief wil de werkgroep groene speelplaats jullie op de hoogte houden van
alles wat er binnenkort zal gebeuren. De lente is in het land en … we zijn er klaar voor. Hebben jullie er
ook z’n zin in ? Je leest al onze plannen in deze nieuwbrief op pagina 1 en 2.
De leerkrachten kregen ook een overzicht van wat er in de moestuin door de klassen moet gebeuren in
maart en april. We goten jullie keuze van groentjes in één groot moestuinplan. We zorgen vanaf nu één
keer per maand voor een overzicht, zodat jullie kunnen inplannen wat er wanneer moet gebeuren.

Koat koat kot kot koat! Kippen na de paasvakantie !
Het kippenhok staat al even klaar! We hebben bevruchte eitjes besteld en
als alles goed gaat, broeden we deze eitjes uit na de paasvakantie. Er komt
een broedmachine in de nieuwbouw op een rustig plekje waar jullie af en toe
eens met de leerlingen kunnen gaan kijken. Zo kunnen we in het echt
meemaken hoe er uit een ei een kuiken komt en hoe dat groeit tot een lieve
kip. Spannend hé!

Word jij fit met de Knip-O-Fit ?
Het groene team maakte een fit-o-meterparcours op grote borden. Op de klusdag zullen
we deze plaatsen op het schoolterrein. Vanaf 22 maart hoeven jullie dus niet meer naar
de fitness maar kunnen jullie op de speelplaats jullie spieren trainen. Moeilijk? Neen!
Meester Bart en juf Sylvie zullen jullie tijdens de LO-les alle kneepjes van het vak leren.

Wist je dat …
er vanaf nu regelmatig
nieuwsbrieven zullen komen
om jullie op de hoogte te
brengen?

Noteer in je agenda :
KLUSDAG - voor
leerkrachten - op
zaterdag 20/03
van 13 tot 16 uur.

Denken jullie mee na over
een originele naam voor
onze kippen?
Na de paasvakantie
organiseren we een
wedstrijd 

De Knipoog gaat sportief: Chickenrun !
Van 22 tot 26 maart trekken we onze loopschoenen aan. Meester Erik
(en meester Bart) maakten voor jullie een loopparcours van 500 meter
rond de speelplaatsen van De Knipoog. We doopten de piste met de
naam “Chickenrun”. Dat is Engels en wil zeggen “kippenloop”.
Door het parcours met jullie klas te lopen en jullie daarvoor te laten
sponsoren, kunnen jullie “kippenpootjes” verzamelen op de klaskaart.
Met de centjes van deze actie kopen we kippenvoer, een drinkbak en de zaden die we nodig
hebben voor de moestuin. Helpen jullie mee?

Lees de infoborden bij alle groene plekjes !
Vijf jaar geleden droomden jullie mee welke groene elementen er op de speelplaats van De
Knipoog zouden komen. Ondertussen is onze speelplaats hard veranderd en hebben jullie veel fijne
groene plekjes waar we ook samen kunnen leren. De klas van meester Erik maakte leuke
ontwerpen voor infoborden waarop je meer kan lezen over onze groene plekjes. Die plekjes zijn niet
alleen leuk om te spelen, maar ze zijn dus ook heel leerrijk. En daarover vertelt 6B graag meer.
Tijdens de klusdag zullen leerkrachten deze infoborden ophangen. Het groene team maakte ook
een cluedospel. Wie de infoborden goed leest, zal het slachtoffer, de moordenaar en plaats van de
misdaad ontdekken. Ik ben alvast heel benieuwd naar jullie speurtalenten!
En voor de kleuters hebben we een specialleke! Speciaal voor hen spraken enkele goede lezers uit
6B bij elk infobord een verhaal in. De QR-codes staan op de infoborden. Zo kunnen onze kleuters
“scannen” en “lezen”. De boekjes liggen ook in het echt in de Leesplace 

Nog meer leuk nieuws !
Jullie dachten mee na over jullie droomschool en de leerlingen vanaf het 3de leerjaar vulden ook een
enquête in… Daaruit haalden we weer vele leuke ideeën voor de speelplaats.
Wij zorgen dat er… in de loop van 2021…
-

een hele grote, open zandbak komt op het achterplein naast de kleuterspeelplaats !

-

een grote treurwilg geplant wordt bij de zandbak om schaduw te geven !

-

op het voetbalveldje op het achterplein 5 grote schaduwbomen komen !

-

een wilgenhut en enkele wilgentunnels gebouwd worden in november !

-

op het achterplein een “pannakooi” komt om te voetballen?

