
Actie minder 
je vaart

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben hun 
fietsexamen afgelegd. Ze moesten over een plank 
rijden. Zigzaggend door paaltjes. En een rondje 
rijden met één hand en ook tussen kegels rijden. 
En in een S rijden. Heel fijn. Ieder was geslaagd.
� Pauline�(4)

De leerlingen van het zesde leerjaar gingen 
naar het centrum van Lommel en moesten daar 
een fietsexamen afleggen. Dit hield in dat we ver-
schillende proeven tijdens onze fietstocht zo goed 
mogelijk moesten uitvoeren: een rotonde op en af 
rijden, een druk kruispunt oversteken, de fietstun-
nel nemen, een geparkeerde auto voorbijsteken,… 
Bij elke proef stond een politieagent te beoorde-
len. Bij vertrek kreeg iedereen een fluovestje met 
daarop je klasnummer. We moedigden elkaar aan: 
“Kom op, je kunt het!”

Als je dit fietsexamen goed hebt afgelegd, krijg 
je een fietsdiploma. Dit is een teken dat je veilig 
door het verkeer kan fietsen. Als jij het over een 
paar jaar moeten doen, moet je zeker niet zenuw-
achtig zijn. De route is duidelijk aangegeven met 
pijlen en ballonnen. Over enkele dagen weten we 
of we geslaagd zijn. We wachten nu in spanning 
af of we ons diploma behaald hebben.

Danique�(6a)

De leerlingen van het vierde en het vijfde leer-
jaar gingen op 21 maart de zwerfvuilactie doen. 

Ze gingen per twee van de school naar de brug al 
het vuilnis opruimen. 

En ik ben nu zeker dat er geen vuilnis meer ligt!
Demi

LeerLingen tonen kLASSe(n)

leeRlinGen�leGGen�FieTSeXamen�aF

4

Lachen  
met Jules

Naar aanleiding van ons school-
feestdansje: “vliegen” hebben we 
in de klas gewerkt rond thema in de 
lucht. 

We bekeken eerst verschillende 
voertuigen en sorteerden deze aan 
de hand van waar ze moeten “rijden” 
(in de lucht, in het water, op straat..) 
De luchtballon sprak de kleuters het 
meeste aan en ook onze klaspop Ju-
les vond dit heel fijn.

Hij wilde heel graag eens gaan 
vliegen en de lucht van dichterbij 
bekijken. Hij nam zijn luchtballon 
en steeg in ons klasje op. Toen de 
kleuters naar het klasje kwamen, lag 
Jules niet meer in zijn bedje en zat 
ook niet op de bankjes. Waar was hij 
naartoe?  Hij hing in de klas tegen het 
plafond in zijn luchtballon. De kleu-
ters vonden het heel lachwekkend. 
“Dat kan toch niet”, zeiden ze met z’n 
allen. Ook de kleuters zouden eens 
graag willen vliegen. Dit toonden ze 
al op ons schoolfeest maar, Jules ver-
telde dat papa dit met hem ook deed 
want hij had sterke armen. Vandaar 
ons vaderdagcadeau en lied .

(aan alle papa’s: jullie hebben de 
kleuters toch laten vliegen op vader-
dag met jullie sterke armen?).

JuF�ann�en�JuF�Debbie

In het teken van onze verkeers-
lessen en de actie ‘minder je vaart’ 
gingen de leerlingen van het derde 
leerjaar metingen doen om zo de 
snelheid van voorbijrijdende auto’s 
te bepalen. 

Met de chronometer in de aanslag 
en enkele krachtige stemmen die 
‘start ‘ en ‘stop’ riepen,  stonden we 
aan de uiteinden van de speelplaats 
klaar.  We chronometreerden 40m,  
en lieten dan de leerlingen van het 
vijfde berekenen hoe snel deze auto’s 
voorbij kwamen. 

We merkten dat er toch een maxi-
mum werd gehaald van 48km/u .  

Dus vragen we nog even aan allen 
die dit lezen om je snelheid aan te 
passen in een schoolomgeving. 

 DeRDe�leeRJaaR

In het derde leerjaar werkten we 
ook  een project uit in verband met 
techniek. Door enkele doorschuif-
activiteiten maakten de kinderen 
kennis met metaal en allerlei werk-
tuigen. Met de hulp van enkele ma-
ma’s, opa’s en vrijwilligers konden de 
leerlingen hun technische kennis en 
vaardigheid tonen.  We maakten toen 
alvast ons Moederdag- en vaderdag-
cadeautje.  En we profiteerden van 
het pakket lego wedo, dat we via pro-
weto en de stad ter beschikking had-
den.  Hierbij maakten de leerlingen 
een legoconstructie, die ze in bewe-
ging zetten via een programmatie op 
de pc.  De juf zag in elk geval dat er in 
het derde leerjaar heel wat technisch 
talent zit.  JuF�ellen

Veel technisch talent in het derde leerjaar

Actie tegen zwerfvuil


