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We konden er in het zand spelen.
Hier maakten we mooie zandkastelen.
Uitdagingen zoals een knikkerbaan maken,
zandkastelenwedstrijd
kregen ons niet moe. Het was dus soms laat slaap1jd.

"De herfst is daar! De bladeren worden goudgeel, de
dagen wat korter en de ochtenden wat frisser. Hoewel
de zon nog steeds heerlijk hard haar best doet en onze
wangen en harten verwarmt, verdwijnen de meloenen
en verschijnen de pompoenen. Halloween lacht ons
geniepig tegemoet en de Herfstvakane staat voor de
deur. Tijd voor de sofa, een dekentje en warme choco!
Om hier helemaal van te kunnen genieten hebben we
voor jullie een knaller van een Herfstnummer in elkaar
gebokst. Veel leesplezier!"

Derde leerjaar op zeeklassen
Enkele zinnetjes van 3B:
In go-cars gereden, in een boot gegaan, gespeeld op het
strand en schelpen gezocht (Youssef)

Tekening van Manar

Woensdag zijn we schelpen gaan zoeken,
als vieruurtje kregen we lekkere koeken.
Ook hebben we in go cars gereden.
De laatste avond hebben we een ﬁlm gekeken.
Gezellig wandelen met onze voeten in de zee.
Die avond smaakte de aardappelpuree.
Op alle gezichten zag je glimlachen,
want we moesten veel lachen.

De zee kwam heel dicht
het was heel warm
we hebben met een boot gevaren
we hebben met de go-cars gereden. (Line)
Het eten was heel
lekker
er waren heel veel
schelpen
het water was heel
koud
de rest was heel
Tekening van Willem
warm
we hebben zandkastelen gemaakt (Nayna)

Donderdag zaten we op een boot.
Van juf Hilde kregen we een okkernoot.
Bij het hotel was een speeltuin.
We liepen aan zee door de duin.
’s Avonds was de yoga heel leuk
wat lachten we er ons in een deuk.
Zouden jullie dit ook willen doen?

Het was heel heel heel heel heel heel leuk (Nihad)
Het was superﬁjn aan zee (Klara)

Dag van de leerkracht

Op zeeklassen hebben we zandkastelenwedstrijd
gedaan. We waren allemaal winnaars en mochten
daarom met een amﬁbievoertuig varen. (Jolan)

Vijf oktober was alweer een memorabele dag in de
Mozaïek! De jaarlijkse Dag van de Leerkracht was voor
alle leerlingen en ouders het moment bij uitstek om het
voltallige leerkrachtenteam van de Mozaïek te laten
voelen welke heel bijzondere plaats ze in ons leven
innemen. We bedoelen natuurlijk niet alleen de niet te
evenaren klaskleerkrachten die zich elke dag opnieuw
ontpoppen tot topjuﬀen en ninjagomeesters, maar
natuurlijk
ook
onze
onmisbare,
immer
zorgende zorgleerkrachten. En niet te vergeten onze

Het was een mooi uitzicht! (Quinten)
En ook een mooi gedicht van klas 3C:
Het derde leerjaar ging naar zee: lees je even mee?
Op onze eerste dag bezochten we de ijzertoren.
We konden de enge geluiden van de oorlog horen.
Een oorlog is echt niet ﬁjn,
laten we toch allemaal vrienden zijn!
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- 9u15: De klasleerkracht kwam heerlijk ontspannen
binnen na een zalig ontbijt met de collega’s, en dat was
het cadeaumoment waarop de leerlingen de
pennendoos mochten en afgeven aan de juf/meester!

überathle1sche
en
steeds
bemoedigende
turnleerkrachten, zij aan zij met de coördinerende
beleids- en administra1eve krachten van het
secretariaat. En dit alles onder leiding van onze
directeur, meneer Geert.

Nog ontzeKend veel dank allemaal om er voor de
leerkrachten én de kinderen zo’n mooie dag van te
maken!

Omdat wij als sterrenkoks der crea1viteit dit
prach1ge team in haar geheel wilden overgieten met
een verrukkelijke saus van waardering, ontwierpen

Dag van de jeugdbeweging
Joehoe! Op vrijdag 19 oktober was het weer zover: de
jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging. Overal doken ze
op: kinderen en jongeren her en der in hun uniform.
Fier om lid te zijn van een jeugdbeweging. Ook in De
Mozaïek waren ze in groot getal aanwezig! Juf Kris1en
maakt voor ons een mooie foto:

we een heuse dag-van-de-leerkracht-brievenbus
waarin de ouders hun bijdrage konden aanvinken.
Spannend! En of het liep!!! De brie?es stroomden
binnen en voor we het goed en wel bese@en, zag het
programma er als volgt uit:
- Donderdag tussen 15u20 en 18u: alle eindproducten
van ouders' culinaire expressie mochten afgegeven
worden op het secretariaat voor het FENOMENALE
VERSGEMAAKTE ONTBIJT

Leerlingenraad
De leerlingenraad is er door en voor de leerlingen en
wil mee bijdragen aan de posi1eve sfeer en veranderingen op school.

- Vrijdag 7u30: ontbijKafel werd klaar gezet, verf en
penselen werden verdeeld over de klassen,…. Met
decora1eve ondersteuning van studio Coconut
(bedankt Els!!).

Waarom een leerlingenraad?
- De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democra1sche beginselen.
- Betrokkenheid van leerlingen binnen de school
bevorderen.
- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
bevorderen.
- De leerlingen laten ondervinden wat realis1sch en
haalbaar is.

Ook toen kwamen nog heerlijke gerechtjes binnen;
sommige zelfs verpakt in striklint en met
afscheidskaartje om de leerkrachten driedubbel te
bedanken op een voor hen laatste dag van de
Leerkracht na zoveel jaar Mozaïek...
- 8u25: De ouders die een klas overnamen kregen een
houten pennendoosje....

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
- De leerlingenraad neemt ideeën mee uit de klas
- Leerlingen uit de leerlingenraad worden aangesproken over dingen die andere lln. bezig houden.
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes, toetsen, ….
- Adviseren bij allerhande fes1viteiten, polsen wat
klasgenootjes willen.
- Het gebruik en de inrich1ng van de speelplaats.
- ...

- 8u30: De bel ging! Ouders gingen met hun 1jdelijke
klas naar boven! Ondertussen begonnen de
leerkrachten aan hun heerlijk ontbijt in de
leraarskamer...
Inmiddels werd in de klassen
een houten
pennendoos opgesmukt met acrylverf en penselen
door de leerlingen voor hun leerkracht! Om 9u10
werd afgerond en trachKen de ouders een beetje
netjes achter te laten zodat de leerkracht het
volgende lesuur terug in een schone klas kan gegeven
worden.

Onze vergaderdata zijn normaal gezien: 27/9, 8/11,
13/12, 14/2, 2/5 en 6/6
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In de leerlingenraad zijn juf Hilde, juf Tine, juf Ilse en ikzelf
begeleiders en brengen ook
onderwerpen aan. Het eerste
puntje waarover de leerlingen
mogen nadenken is welk Sinterklaasfeest ze graag zouden
hebben…

1. Wat is de leerlingenraad?
Een keer in de maand komen we met de leerlingenraad
samen om ideetjes uit de klas te bespreken. Zo kunnen
er leuke dingen op school gebeuren, die er nu nog niet
zijn.
2. Wie ben jij?
Ik ben Jobe Jacques en zit in 6B.

Meester Christophe
3. Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?
Hierbij nog een toelich1ng van enkele verkozen leerlingen aan de hand van enkele vraagjes:

Ik heb zelf nog nooit in de leerlingenraad gezeten en
het leek me leuk om alle ideeën uit onze klas daar te
vertellen. Dus om onze klas te vertegenwoordigen in de
leerlingenraad.

1. Wat is de leerlingenraad?
In de leerlingenraad komen we elke maand samen met
enkele leerkrachten en leerlingen van onze school om
te vergaderen over dingen die we graag willen veranderen of verbeteren.

4. Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realiseren?

Ik ben Adam en ik heb nog een broertje in het tweede
leerjaar en een zusje in het derde kleuterklasje.

We hebben met onze klas al heel veel leuke ideeën besproken. We willen graag nog meer groen op de speelplaats. We willen ook regelma1g een kwar1ertje gaan
lopen, of meer sport hebben op school. Liefst 1jdens de
les.

3. Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?

5. Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?

Ik ben volgend schooljaar wel weg naar een andere
school maar ik wil graag dat de andere kinderen deze
school leuk vinden daarom wil ik toch nog in de leerlingenraad gaan.

Ik vind het leuk om samen met de andere leerlingen uit
de leerlingenraad te discussiëren, om onze school beter
te maken.

2. Wie ben jij?

4. Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realiseren?
Zelf zou ik heel graag een glijbaan op de speelplaats
hebben.
5. Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?
Ik zal blij zijn als we echt iets kunnen veranderen met
de leerlingenraad!

1.

Wat is de leerlingenraad?

Het is een klasje waar een paar leerlingen komen om
te spreken over de mening van je klas.
2.

Wie ben jij?

Lena Hermans, 6c
3.

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?

Om de mening van je klas te zeggen en daar dan over
te spreken.
4. Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag reali
-seren?
Dat we oplossingen kunnen vinden op de mening van
de kinderen.
5.

Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?

Om te luisteren naar de mening van de anderen klassen en onze mening te zeggen.

Adam Mechergui (6A)
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Het 4de leerjaar verkent Leuven

•

Een 1jd geleden is heel het 4de leerjaar op uitstap geweest
naar Leuven. We hebben heel mooie gebouwen gezien. Het
was ook heel erg leerzaam. We moesten wel heel veel
wandelen. Er was ook heel mooie en goede uitleg van de
juﬀen. We moesten zelf ook picknick meenemen en die
was heel erg lekker.

het is NIET om van peperkoek of snoep te smullen, WEL om er strips, leesboeken, infoboeken…
te verslinden!

Vanaf dit jaar voorzien we voor de kleinsten een voorleesmoment in groep.
Momenteel wordt de opvangklas boven nog verbouwd,
geverfd en dan gezellig ingericht. Vanaf maandag 12
november
start
het
peperboekenhuisje.

Roos en Hannah (4B)
We zijn met het 4de leerjaar naar Leuven gegaan. We
hebben veel dingen gezien zoals de blauwe put aan de
hoek van de Jozefpierrestraat, de kever op het
Ladeuzeplein en meester Jan op de Sintpieterskerk.
Iedereen kreeg een foto en dan moest je wat er op stond
zoeken. Per klas kreeg je 3 plannetjes. Daarop moest je de
weg tekenen.

Wie leest wanneer?
We hebben het systeem van de voorbije jaren helemaal
aangepast.
Maandag: kinderen uit klassen 3A, 4A, 5A en 6A
Dinsdag: kinderen uit 3B, 4B, 5B en 6B
Donderdag: kinderen uit 3C, 4C, 5C en 6C
Vrijdag: eerste en tweede leerjaar samen. Afwisselend:
•
zelf lezen (even weken: 16/11, 30/11 en 14/12)
•
voorleesmoment in groep (oneven weken: 23/11,
7/12 en 21/12)

Gust, Kebron en Niels (4B)
Op vrijdag 12 oktober zijn we met heel het 4de leerjaar
naar Leuven gegaan. We begonnen in de school en daar
kregen we foto’s en 9 kaarten. We zijn eerst naar de kapel
van de blauwput geweest. Dan gingen we naar het sta1on.
Daarna zijn we naar de gevangenis geweest. Na de
gevangenis zijn we naar een speeltuin gelopen. Daar
hebben we cake gegeten voor Johan’s verjaardag. Er was
markt op het Ladeuzeplein. We zijn ook naar het Sint
Donatuspark gegaan. Er was nog een deel van de oude
stadsmuur te zien. We hebben daar ook gegeten. Dan zijn
we nog naar het middelpunt van het oude Leuven geweest
en toen gingen we naar huis.

Welke mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels,…
willen ’s middags een half uurtje ons Peperboekenhuisje open houden?
Vul je naam in op deze doodle:
hKps://doodle.com/poll/ki3zc5k8eyytudnv
Je kan deze link ook vinden op www.oudersmozaiek.be/
peperboekenhuisje.

Joris, Alexander en Robbie (4A)
Friday the 4th grade walked 9 km in Leuven. We studied
about the old wall and the blue well. Two children were
ﬁgh1ng and had to go home. We also saw a bug on a
needle close to the bib for students. Sadly we had to take a
shortcut. A@er lunch1me we saw the city hall and a church
beside it with meester Jan on it. Luckily it was good
weather. When we got back we got a surprise and we were
allowed to play games.

Tip 1: kom minstens 5 minuten vooraf (12u40) naar het
lokaal om te kijken of het lokaal in orde is en om even
het draaiboek door te nemen.
Tip 2: zet je mailadres in de doodle of laat het aan Tin of
Jona weten. Zo kunnen ze jou enkele dagen vooraf een
herinnering en het draaiboek sturen.
Tip 3: hou jij het peperboekenhuisje open, dan mogen
al jouw kinderen die dag aansluiten, ook al behoren ze
niet tot de aangegeven klas.
Tip 4: normaal volstaat 1 persoon per middag om het
peperboekenhuisje open te houden. Op vrijdag kan een
tweede persoon nuWg zijn.
Tip 5: kom je voorlezen, dan kan je zelf een boekje meebrengen of een boek van school gebruiken. De school
voorziet hier speciaal boeken voor en we houden een
lijst bij welke boeken worden voorgelezen.

Kobe, Billie and Agyeman (4B)

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Tin
(0485 41 54 47 - 1n.verhofstadt@gmail.com)
Jona (0494 894 500 - jonalambrechts@hotmail.com)
juf Tine (1B - 1ne.de.wit@lagereschoolblauwput.be)

Het peperboekenhuisje
Het peperboekenhuisje, wat is dat?
•
een gezellig klashoekje (dit jaar als pop-up in de
opvangklas boven)
•
waar kinderen 1jdens de middagspeel!jd (van
12u45-13u15) rus!g kunnen lezen

Alvast bedankt!
Het peperboekenhuisjesteam, een samenwerking tussen school en ouders
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Wistjedat… het zesde leerjaar op uitstap ging naar
Tienen en Tongeren. Na hun bezoek aan de suikerfabriek kwamen ze als zoete kinderen weer terug. Hoe
kan dat ook anders 1jdens de herfst, het hoogseizoen
voor de suikerbieten.
Wistjedat… het vijfde leerjaar op uitstap ging naar het
Prehistomuseum in Flémalle, waar ze rondliepen tussen
de herfstblaadjes en meteen ook leerden hoe de mensen in de prehistorie leefden.
Wistjedat… de kinderen van 2A pennenvriendjes hebben in een andere school. Brieven schrijven is best
aangenaam, zeker 1jdens de guurdere herfstdagen die
er binnenkort gaan komen.
Wistjedat… vele kinderen op de dag van de Jeugdbeweging in hun uniform naar school kwamen. Het viel
op dat uniformjurkjes, -rokken en –broeken veelal in
herfstkleuren gemaakt zijn.

Het 5de bezoekt het Prehistomuseum
Vrijdag 12 oktober ben ik met mijn klasgenootjes naar
het préhistomuseum geweest. Toen we daar
aankwamen zijn we meteen naar de grot gegaan. We
kregen een wiKe helm met een lichtje op. In de grot
was er een kop van een hele grote beer. Eens terug
buiten zijn we met pijl en boog gaan schieten op nep
dieren, zoals een everzwijn, een wolf, …
Na onze picknick hebben we vuur leren maken met een
vuursteen en markasiet.
We hebben daar veel plezier gemaakt en we zijn met de
bus terug naar huis gekomen.
Karlijn (5A)
Het was heel leuk! We deden verschillende ac1viteiten:
we gingen vuur maken, we gingen in de grot en we
mochten met pijl en boog schieten. Daarna gingen we
eten en nog even in het speeltuintje spelen. Dan gingen
we
met
de
bus
terug
naar
school.
Silke (5C)

KUS (Ken Uw Stad)
De maand november staat in Leuven in het teken van
kunst en vrede, met alweer heel wat leuke ac!viteiten
voor de kinderen.

We zijn naar het Prehisto museum geweest. We hebben daar over de prehistorie geleert. Dus geleert hoe
dat ze het in de prehistorie allemaal deden. Bijvoorbeeld hoe ze in de prehistorie vuur maakten. En dat
hebben we ook zelf geprobeerd met een soort paddenstoel die tegen een boom aan groeide, een soort
doekje waardoor niet alles in de ﬁk schoot, een vuursteen en een gewone steen.

Kunstendag voor Kinderen
Met kunst kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom
mogen kinderen tot 12 jaar de schilderspaleKen, podia,
drukpersen, klavieren en draaitafels inpalmen 1jdens
de Kunstendag voor Kinderen. In Leuven staan er 13
ac1viteiten op het programma.
Zo kan je op zondag 18 November in de Abdij van Park
in Heverlee terecht voor een heleboel leuke ac1viteiten
die bovendien helemaal gra1s zijn! Je kan er op
speurtocht door de abdij gaan, kennismaken met de
beiaard en meedoen met de beiaard-luisterwedstrijd,
en het knutselatelier bezoeken om een beiaardklokje of
een glasraam te maken.
Meer info op
hKp://kunstendagvoorkinderen.culturefeed.be

Die moest je tegen elkaar aan ketsen zodat er vonkjes
ontstonden. We hebben daar ook geleert hoe ze
vroeger eten kregen door op dieren te moeten
schieten. Dat hebben we daar ook gedaan (niet op echte dieren natuurlijk hé). De uitstap was superleuk!!!
Marjolein (5A)
Wist-je-datjes
Wistjedat… de kinderen van het eerste en tweede
leerjaar op zoek gingen naar herfstvruchten in het
park.
Wistjedat… de herfst werd ingezet met de dag van de
leerkracht. Alle juﬀen en meesters werden die dag
verwend met een heerlijk ontbijt en ze zeggen daarvoor met z’n allen heel luid DANKJEWEL.
Wistjedat… de kinderen van het tweede leerjaar een
herfst-doorschuif deden en nu alles weten van
bomen, vruchten en dieren maar ook iets bijleerden
over de verkiezingen.
Wistjedat… de kinderen van het zesde leerjaar naar
een museum dierkunde gingen, en daar ook bestudeerden hoe de dieren zich in de herfst gedragen.
Wistjedat… de kinderen van het derde leerjaar dit
najaar de schoolbanken ruilden voor zand, schelpjes
en een ﬁkse herfstbries, en een weekje aan zee gingen wonen.

Herdenking Eerste Wereldoorlog
Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog eindigde. Dat wordt in Leuven met
verschillende ac1viteiten herdacht.
De hele dag door speelt de vredesbeiaard van Abdij van
Park ook die dag, en er komen zelfs beiaardiers vanuit
het buitenland voor een heus beiaardconcert. Kom
luisteren in open lucht met Belgische frieten en Duitse
braadworsten.
Op 16 november, Interna1onale Dag van de Verdraagzaamheid, kan je meelopen met de fakkeltocht voor
vrede. Je wandelt om 19u van het Heilig Har1ns1tuut in
Heverlee naar de militaire begraafplaats. Op het einde
krijg je een kom soep. De wandeling duurt 25 minuten.
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