
Op dinsdag 21 april 2015 is het 
vierde leerjaar naar de politie ge-
weest. We hebben een hele rond-
leiding gekregen. We zijn in de ge-
sprekskamer geweest en ook in de 
cellen. In de gesprekskamer hebben 
we een kogelvrij vest aan gehad en 
ook een politieshirt. In de cellen heb-
ben de boeven natuurlijk niet veel 
luxe. Ze hadden daar alleen een toi-
let en een bed. Het toilet konden de 
boeven niet zelf doorspoelen. Dat 
gebeurde allemaal van buiten uit. 
Als de boeven de wc wel konden 
doorspoelen, zouden ze misschien 
drugs doorspoelen. Rondom was 
het super. 

JORN (4A)

EERSTE, TWEEDE EN DERDE LEERJAAR NAAR PALETHE

Simsalabim
Om de kinderen van de basisscholen kennis te laten maken 

met het kunstonderwijs brachten de  leerkrachten van het NIKO 
in de week van 15 juni een theatervoorstelling.

De kinderen van het eerste, tweede en het derde leerjaar zak-
ten op 17 juni af naar Palethe in Overpelt voor de voorstelling 
‘Simsalabim’.

Als voorbereiding op die voorstelling kregen de kinderen de 
opdracht om enkele liederen voor te bereiden en om bange ge-
zichten te fotograferen.

Zoals de titel van de voorstelling en de opdrachten ons al de-
den vermoeden, ging het over heksen, toveren en bang zijn.

De spanning werd vooraf al aangewakkerd en … de interac-
tieve voorstelling werd door de kinderen warm onthaald.

KLEUTERS VAN JUF AGNES EN STAGIAIRE DONNA NAAR DE BRANDWEER

Blussen is een hele klus

Samen met juf Donna (stagiaire) en 
juf Agnes brachten wij een bezoekje 
aan de brandweerkazerne. 

Een brandweerman liet ons zien hoe 
snel de brandweermannen zich moe-
ten aankleden als er een oproep bin-
nenkomt voor een brand.  Er werd ons 
verteld waarom ze speciale kleding 
dragen en ook wat ze allemaal nog 
extra moeten meenemen.

We zagen ook veel verschillende 
brandweerauto’s.  De brandweerka-
zerne heeft zelfs ambulances!  We kwa-
men zo ook te weten dat er niet alleen 
“branden geblust” worden, maar dat ze 
ook andere taken op zich nemen: bijen-
nesten verwijderen, auto’s uit kanalen 
halen, mensen helpen bij auto-onge-
vallen,…We mochten een brandweer-
auto uitkiezen waar we eens in wilden 

gaan zitten : de “grote” met de ladder 
was in trek ! (zie foto) De brandweer-
man toonde ons ook nog hoe je moet 
blussen, wij mochten zelf ook eens pro-
beren om tegen plaatjes (o.v.v. vlam-
men) te spuiten.  Dat vonden we alle-
maal héél leuk!  

We hebben er erg van genoten !
 Juf DONNA en juf  AGNES

 (Warande)

VIERDE LEERJAAR OP BEZOEK BIJ DE POLITIE
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KLEUTERS VAN JUF MARTINE (SERVAESDREEF)

Eropuit! 

Samen ontdekken, genieten van het zonnetje en van het sa-
men zijn!

Picknicken onder de hoge bomen en spelen in de natuur.
Pompom onze klaspop ging ook mee naar buiten.
Want straks wordt het vakantie en gaan we naar het bos..
Slapen in een huisje en spelen op het mos.
Als het lekker weer is, gaan we naar het strand,
Zwemmen in de zee en spelen in het zand... 

 Juf MARTINE


