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Dag liefste lezers.

Meester Vincent zijn hand was in brand. ze hebben gevlogen en een balon laen verstenen.

Hier zijn we weer, met nog meer schoon weer! Mutsen
en sjaals komen uit de kast. Sinterklaas is in het land
en we dromen al van Kerstmis. Maar vooraleer onze
schoen wordt gevuld en er overal lichtjes komen, verwennen we jullie met een streepje Muziek! Euh,
Mozaïek!!

(Paulien)

Kom en lees mee, want er viel weer heel wat te beleven in onze school.

Gedichtje
Kou
De natuur maakt zich klaar
Voor de koudste jd van het jaar
De planten verbergen hun ﬂeurige groen
Veel dieren hebben nog vanalles te doen
Een wintervoorraad plukken en rapen
Of een holletje zoeken om veilig te slapen
De mensen kleden zich lekker warm aan
Om dapper door wind en door sneeuw te gaan.

Meester Vincent ‘on ﬁre’

Het Witloofmuseum

Het derde leerjaar in aktie!

We hadden een witloof stukkje en we hadden daar witloof koﬁtuur en dat was super lekker.

De jongens en meisjes van het derde leerjaar hadden
hun handen vol! Zo gingen ze naar een Technopolis‐
workshop in Windekind en leerden ze in het witloof‐
museum alles over ‘het witte goud’. Lees je even mee,
met de kinderen van 3B?

(Joanna en Kato)
We zijn met de bus naar het witloofmuseum geweest.
We hebben witloof verpakt. We hebben witloof geproe0. en we hebben witloofsoep gedroken.

Technopolis @ Windekind

(Marte en Maria)

In windekind kwam Technopolis ons verrassen.
We leerden er vanalles over gassen.
Dingen ontploen en vlogen door de lucht.
Af en toe sloegen we een kreet of een zucht.
En wat was dat met de meester zijn hand?
Help help, het stond in brand!!

Ik vont de witlofsoep vies maar de witloofsalaade heel
leker. en we waaren verkleet als een boerin.
(Lena)
Het was leuk omdat we witloof verkogekogt.
(Aram)

Technopolis was super leuk. Ze hebben super gevaarlijke trukjes gedaan zoals meester vincent in brand gestoken en het was zijn hand! En ze hadden een doos waar
super koude lucht in zat van -196 graden.

Het was heel leuk in het witloofmuseum en ik denk dat
de andere kinderen het ook wel leuk vonden. De
proe4es waren ook lekker.
(Marieke)

(Kato en Joanna)
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Reaces uit 2B:

De witloof was heel bitter. Het knutselen was heel
leuk. We waren boerinnetjes en de jongens waren
boeren. We hebben witloof gekuist, daarna deden we
het in zakjes.

Elke dag de vlag heisen
en de last post horen was
mooi. We knutselden
een klaproos, symbool
van de oorlog. We
mochten foto’s, voorwerpen, … tonen van
W.O. I Sjaloom zongen
we elke dag.

(Line)

Reaces uit 2C:
We keken naar de vlaggen en de uniformen van de
soldaten. Ik bracht een gasmasker mee.
(Karol)
We leerden over de dieren jdens de oorlog. We maakten een schilderij van een veld vol klaprozen.

De Groote Oorlog
Op 11 november was het 100 jaar geleden dat Wereldoorlog I eindigde. Redenen genoeg voor de Mozaïek
om allerlei ac#viteiten te organiseren over en rond
deze Groote Oorlog, maar vooral om te leren over de
vrede. De leerlingen reageerden heel enthousiast:

Reacties uit het 3de
El$e over de oorlog:
Snel vluchten
Naar een schuilplaats
De bommen vallen overal
Boem!

Reace uit 1C:
Het eerste leerjaar deed hoekenwerk “Nooit meer oorlog”. Ze maakten ook nog klaprozen en de kinderen
luisterden naar een verhaal over Emma en Emiel die
leefden jdens de oorlog.

(Klara)
We verzorgden en vervoerden de gewonden:

Reaces uit 4C:
Hallo wij hebben geleerd over
de oorlog. Wij zijn een week
lang ’s ochtends samengekomen om een liedje te zingen.
‘s Avonds speelden de 3
trompeEsten the last post.
Het 4de leerjaar knutselde een
lampje vol met klaprozen, we
hebben ook rond muziek gewerkt.

Reaces uit 2A:
Het symbool van de vrede is een klaproos. Ik deed
een spreekbeurt over wereldoorlog I in de klas.
(Tiemen)
We keken naar foto’s van de over-over-overgrootopa
van Amber. Ik las een gedicht voor de hele school.
(Alexander)

Ishan – Jeﬀ – Sam – Kai (4C)
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We leren over de eerste wereldoorlog. We moesten er
een lapbook over maken en dat was leuk! We mochten
dan foto's opzoeken en afprinten en ook tekenen. Als
ons lapbook klaar was moesten we er uitleg over geven.
We hadden er liever nog langer aan gewerkt. We
mochten een dag kleren meenemen die te maken hadden met de eerste wereldoorlog en dan maakten we
een foto met die kleren aan. Die foto hebben we gebruikt om een kaartje te schrijven naar het thuisfront.
We kwamen elke ochtend samen met de school en
zongen Shalom. Ook in de avond kwamen we samen
om te luisteren naar de Last Post op de trompeJen.

Hoi ik ben Muskan, het oorlog thema was heel leuk.
Mijn favorite was dat we oorlog ﬁlmpjes keken in de
middag. En ’s morgens het liedje “salom” zingen. Het
was gewoon heel leuk.
Muskan (4C)
We leerden deze week over de oorlog. Elke ochtend
kwamen we samen om een liedje te zingen en een leerling las dan een gedichtje voor. Als de school dan bijna
gedaan was kwamen we weer samen en speelden Sam,
Lander en To trompet. In de klas spraken en leerden en
werkten we rond de oorlog.
Kaat –GiJe (4C)

Janne & Lies (6B)

Vorige week deden we met het hele zesde een project
over WO 1. ’s Ochtends kwamen we met de hele school
samen om een vredeslied te zingen (Shalom van
Kapitein Winokio) en ondertussen hesen we de
vredesvlag. Dat deden we ’s avonds ook, maar dan
werd door To (6B), Lander (5C) en Sam (4C) de Last Post
gespeeld op hun trompet en toen ging de vlag weer
naar beneden.
Reaces uit 6B:
Met onze klas werkten we per 2 aan een lapbook. Dat is
een eenvoudige map met vanbinnen ﬂapjes, minimapjes, boekjes en klepjes waarin we informae
schreven en foto’s plakten. Dat ging natuurlijk over de
eerste wereldoorlog. Het was superﬁjn om al die informae op te zoeken en te leren over die grote enge
oorlog.

Wij hebben de laatste weken aan het project
‘wereldoorlog 1’ gewerkt. Wij vonden het wel leuk om
te leren hoe de mensen toen leefden in de loopgraven. We hebben ons ook verkleed in soldaten, om
daarna een kaartje naar het thuisfront te sturen. We
hebben ook een lapbook gemaakt, dat is een map met
allemaal ﬂapjes om open te doen. Daar staat dan allemaal informae in over de eerste wereldoorlog.

To, Ruben en Jobe (6B)

Marijn, Lander en Jakob (6B)
Reaces uit 6C:
6C is samen met de school terug in WO I.
Deze maand hebben wij de slachtoﬀers van WO1 herdacht. We deden het in de kerk,en op de speelplaats.
We begonnen de dag met het lied shalom,en sloten de
dag af met de last post. Maar in de klas zaten wij ook
niet sl! We leerden over een soldaat (Odon) die mee
hee0 gevochten.
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We beleefden zijn avontuur opnieuw met behulp van
zijn dagboek. We hebben per twee ook een lapbook
gemaakt (lap komt van het engels en dat betekent
schoot en book betekent gewoon boek,dus een boek
dat je op je schoot kunt leggen).We moesten eerst
heel wat info opzoeken. Vervolgens kregen wij een
leeg lapbook dat we zelf met de gegeven projectjes
over WO1 (bv.loopgraven,dieren in de oorlog..,)
mochten versieren.
We hadden ook iets super leuk gedaan dat gaat als
volgt:’We moesten met wat elkaar op de foto met
legerkledij net alsof wij in het leger zaten. We maakten van de foto een kaart om naar het thuisfront te
sturen.

Wie ben jij?
Ik ben Lander Mosselmans en ik zit in 5C.
Wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een bijeenkomst van 18 leerlingen.
We bespreken onderwerpen om dingen te organiseren
of het aangenamer te maken in onze school.
Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?
Ik stel me aljd kandidaat om in de leerlingenraad te
ziJen omdat ik dat een eer vind. Het is leuk om als
afgevaardigde van de klas naar daar te mogen gaan.
Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realiseren?
Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen om iets leuks
te bedenken. Ik heb nog geen idee maar hoop nog aan
iets te denken. Misschien extra speeljden, een
paaszoektocht in de school, ijsjes op warme dagen, ...

Tom en Emiel (6C)

Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?
Ik vind het leuk omdat ik dan voor de klas mag staan en
aandacht krijg van iedereen.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is er door en voor de leerlingen en wil
mee bijdragen aan de posieve sfeer en veranderingen
op school.
Net zoals in de vorige edie van het Karooke laten we
enkele verkozen leerlingen toelichten aan de hand van
enkele vraagjes:
Wie ben jij?
OJo Tacquenier
Wat is de leerlingenraad?
Dat is een plek waar de kinderen kunnen samenkomen
om mee te beslissen over de school.
Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?
Omdat ik eens wou weten wat dat was en wat je dan
kon doen.
Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realiseren?
Ik wil dat de school beter wordt en iedereen het leuk
hee0 op school.

Klasafgevaardigde Lander Mosselmans uit 5C

Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?
T’is leuk met allemaal kinderen beslissen van wat er kan
gebeuren!

Wie ben jij?
Elli Beatse uit 5A
Wat is de leerlingenraad?
Kinderen die bij elkaar komen en bespreken dingen om
de school leuker te maken.
Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?
Dat ik alle ideeën van mijn klas kan vertegenwoordigen.
Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realiseren?
Dat het 4de, 5de en 6de ook mag meedoen met het
sinterklaasfeest.
Wat vind je ﬁjn aan de leerlingenraad?
Dat alle kinderen hun eigen mening kunnen geven.
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De klasafgevaardigden van de Mozaïek:

KUS (Ken Uw Stad)
Naar jaarlijkse gewoonte is er in Leuven in de maand
december WINTERTIJD, met tal van leuke ac#viteiten
en bezienswaardigheden:
Net als de voorbije jaren kan je de kerstsfeer gaan opsnuiven in de gezellige wintertuin. Van 5 december tot
5 januari loop je door de sprookjesachge tuin op de
Grote Markt.
Maar je kan evengoed gaan wandelen in het met
kaarslicht betoverd Begijnhof op 8 december, vanaf
17u.
Luister je liever naar een verhaal over vorsten en
vorsnnen jdens het wandelen. Dan is de wandeling
‘Op zoek naar de winterkoning ‘ iets voor jou. Tijdens
een boeiende tocht langs bekende en minder bekende
plekken in het centrum hoor je meer over Zwaanridder
Lohengrin en over de kruistocht van Hendrik I. Je maakt
ook kennis met de blinde hertog van Arenberg en je
ontmoet de Groene Ridder. De tocht wordt afgesloten
met een streekbier of frisdrank. Het vertrekpunt is ‘De
Tafelrond‘ aan de Grote Markt. Voor volwassenen is de
kostprijs 10 € ( met het drankje ), voor kinderen onder
de 12 jaar is het gras. Voor de dagen waarop de wandeling doorgaat en de cketverkoop kan je terecht op
de site van de stad Leuven: h*ps://www.leuven.be/
warme-winterklanken

Wist-je-datjes
Wistjedat… we op de Mozaïek allemaal samen het
einde van de eerste wereldoorlog herdachten. Onze
grote gang werd voor de gelegenheid sfeervol verlicht
met kaarsjes.
Wistjedat… jdens de herdenkingsweek voor de eerste wereldoorlog elke dag de vlag omhooggetrokken
werd en we allemaal samen een shalom-vredeslied
zongen.

Tijdens de kerstperiode kan je de toren van de universiteitsbibliotheek elke vrijdag van december, alsook vrijdag 4 januari, uitzonderlijk ’s avonds bezoeken van 17u
tot 21.30u. Kinderen jonger dan 12 jaar gaan gras naar
boven, voor de andere personen is het 5 euro basisprijs. Vanhier krijg je een prachg zicht op de verlichte
stad. Zeker de moeite waard !! Tickets kan je kopen op:
h*ps://www.leuven.be/waanzinnig-uitzicht

Wistjedat… de vredesvlag elke avond weer naar beneden ging op de tonen van de “Last Post”, gespeeld
door onze eigen trompeJers.
Wistjedat… verschillende kinderen voor de hele
school een vredesgedicht voorlazen. Dapper hoor!

En eveneens jdens de kerstvakane wordt de Brabanthal weer één grote binnenspeeltuin. Voor kinderen vanaf 3 jaar zijn er o.a. springkastelen en leuke kermisaJraces. Voor de kleine broertjes en zusjes is er een
rusge speelhoek gemaakt met eveneens een afgeschermde plaats voor borstvoeding en verschoning. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen genieten
van een hapje en een drankje. Voor een dagje spelen
betaal je 8 euro ter plaatse. Koop je je cket vooraf dan
betaal je 7 euro. Ouders (begeleiders) en kinderen jonger dan 3 jaar zijn gras. Je kan naar de speeltuin van
woensdag 26 tot en met zondag 30 december 2018 telkens van 10 tot 18 uur.

Wistjedat… het binnen een maand alweer dat andere
grote feest voor de vrede is, namelijk kerstmis.
Wistjedat… voor het kerstmis is eerst Sinterklaas nog
langskomt. Hij is in het land en in enkele klassen is er
al een spiekpiet gesignaleerd.
Wistjedat… ook Sinterklaas een grote fan is van vrede en samenhorigheid, daarom maakt hij geen onderscheid tussen de kinderen, maar ziet hij ieder kind
even graag.
Wistjedat… wij met alle kinderen van de kleuterschool, de lagere school en het middelbaar een hele
lange mensenkeEng gemaakt hebben. Zo kregen we
het gevoel dat we samen echt wel wat kunnen.

Dit zijn maar enkele acviteiten jdens WINTERTIJD in
Leuven. Voor meer kan je eens een bezoek brengen
aan de site van stad Leuven: h*ps://www.leuven.be/
sub/winter1jd/programma.

Wistjedat… de voorleesweek en de grootoudersweek
één en dezelfde week waren en dat er dus heel wat
grootouders kwamen voorlezen in de klassen.
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