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Hallo allemaal,
Hier zijn we weer met een nieuwe Groene Wink vol info over onze groene schooltuin: dé avontuurlijkste
speelplaats in heel Vilvoorde en omstreken  Benieuwd welke weetjes en nieuwtjes we allemaal te
vertellen hebben? Lees snel verder …

Koat koat kot kot koat! Kippen na de paasvakantie !
Weten jullie dat dit is? Dit is de broedmachine van juf Gerda. Normaal gaat een
mama kip op de eitjes zitten om deze uit te broeden. Onze eitjes gaan in deze
machine. Die geeft net als een mama kip lekker veel warmte aan onze eitjes
zodat er kuikens kunnen uitkomen. De machine geeft onze eitjes ook vocht en
licht, want dat heeft elk levend wezentje nodig.
Deze week zullen de bevruchte eitjes toekomen. De broedmachine staat in de
klas van juf Kathleen aan het raam. Zo kan iedereen regelmatig eens stilletjes gaan piepen… Wees
stil en maak zeker niet teveel kabaal. Daar houden de eitjes niet van!

Knip-O-Fit en infoborden ?
Yep! De inforborden en d Fit-O-Knip zijn er! Meester Bart en juf Sylvie zullen jullie tijdens
de LO-les alle kneepjes van het vak leren. Verspreid over onze speelplaats hangen 16
borden voor onze eigen fit-o-meter. Er staan 8 borden met een dier op. Dat zijn makkelijke
oefeningen. En naast elk bord met een dier, hangt een ander bord met een moeilijkere
versie. Als je eenmaal alle oefeningen kent, kan je tijdens de speeltijden jouw eigen
fitnessoefeningen doen 
Op de infoborden vind je natuurlijk INFORTMATIE over de leerrijkste plekjes van onze schooltuin.
Wil je weten welke bijen er in onze tuin zitten, of hoe je de kippen moet verzorgen? Lees ze dan
zeker allemaal!

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

Al gezien? Op het
achterplein hebben we
een grote boom bij:
onze verhalenboom!

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

De Knipoog gaat sportief: Chickenrun !
Voor de paaspauze oefenden jullie allemaal al eens onze Chickenrun. Hoe
cool is dat! Door de extra week paaspauze werd de sponsoractie verplaatst
naar de week van 19 tem 23 april. Dan lopen we elke dag één keertje 
Met de centjes van deze actie kopen we kippenvoer, een drinkbak en de
zaden die we nodig hebben voor de moestuin. Helpen jullie mee?

Winnaars Groene Wink 1
Bij de vorige nieuwsbrief was er een wedstrijd. Luna (3A), Mahera (3B), Clement (4A),
Clevan (4A), Yasmin (4B), Alparslan (4C), Clea (5A), Maryam (5B), Ariana (5C) en
Juul (5C) werden er als de 10 winnaars geloot. Zij mogen mee zonnebloemen planten
bij de moestuin en krijgen ook een zonnebloem mee als prijs 

We hebben een verhalenboom !
In de paasvakantie werd onze verhalenboom geplant. Deze boom heeft al lekker
veel lage takken waar we onze Knipoogverhalen kunnen inhangen. Om hem een
tijdje te beschermen staat er een draad rond. Wees voorzichtig met ballen en
wees er voorzichtig mee. Hij is nu nog heel fragiel, maar binnenkort vertellen we
er al onze verhalen bij 

Buitenlesweek van 26 tot 30 april !
Op 21 april is het buitenspeeldag. Vroeger kon je dan op het bolwerkplein en op de Grote Markt een
hele namiddag lekker buiten spelen. Door Corona is dat helemaal anders.
Gelukkig is er op 29 april 2021 is een BUITENLESDAG VOOR SCHOLEN. En… wij doen het zelfs
nog beter. Wij maken er voor jullie een buitenlesweek van! En wat wil dat zeggen? In de week van
26 tem 30 april krijgen jullie heel veel BUITEN les:
-

Met meester Bart en juf Sylvie doen we de oefeningen van de Fit-O-Knip tijdens de turnles.

-

Vanaf L3 spelen we het spel Cluedo in onze schooltuin en lossen daarbij de moord op door de
infoborden te lezen. Kleuters, L1 en L2 gaan ook naar de infoborden en mogen de QR-codes
scannen om naar een leuk verhaal te kijken en luisteren op de iPad.

-

De werkgroep speelplaats zorgde voor een draairad vol leuke spelletjes en activiteiten. Jullie
ontdekken “Het Rad van De Knipoog” binnenkort aan het spelhuisje.

-

Vele klassen zullen die week ook in de moestuin werken. En wie weet… misschien heeft jouw
juf of meester nog wel een andere les voorzien die jullie buiten kunnen volgen…

