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Nieuwsbrief van en voor ouders van de Mozaiek - 19de jaargang - januari 2019 

www.lagereschoolblauwput.be  -  www.oudersmozaiek.be  -  je vindt ons ook op Facebook 

Sinterklaas door de kinderen van 2A 

Zie de maan schijnt door de bomen. Jawel, jawel. Het is 

bijna zover. De kerstvakan�e is in zicht! Nog eventjes 

wachten en dan twee weken chillen. Terwijl de rijm op 

de daken ligt, is de Kerstman onderweg, hee# de Sint al 

op ons dak gezeten en hee# Meneer 

Geert de pannen eraf gespeeld met een 

magistrale DJ-set! Tijdens deze Warm-

ste Week verwarmen we jullie met aller-

lei decembernieuwtjes uit de Mozaïek. 

We wensen jullie een fijne eindejaarsperiode! 

Op dinsdag 4 december zijn we naar het kor.ilmfes�val 

geweest. Het was in cinema Zed. We hebben dan naar 7 

kor.ilms gekeken. Daarna was er een lo�ng van welke 

kor.ilm het beste was. Je zag live hoe de stemmen wer-

den geteld. Uiteindelijk is de film Splash gewonnen. 

Persoonlijk hadden wij toch liever ‘De vogel en de wal-

vis’ gehad. (Hannah en Saija – 5A) 

We vonden het leuk. We hebben veel korte filmpjes 

gezien en het leukste filmpje was Splash. En er waren 

16 stemmen in totaal. (Mohamed, Mathis en Kara – 5A) 

Op 4 december gingen we naar het kor.ilmfes�val. We 

hebben 7 korte maar leuke filmpjes gezien. Het waren 

grappige, leuke en mooi getekende filmpjes. Op het 

einde kregen we een papiertje en daar stonden alle kor-

te filmpjes op. En wij mochten stemmen welke we het 

leukste vonden. Bijna iedereen koos voor de laatste: 

Splash. (Sukaina, Nawal en Aland – 5A) 

Wij zijn naar het kor.ilmfes�val geweest. Het was daar 

superleuk want we hebben veel kinderen van andere 

scholen gezien. Er zaten allerlei soorten filmpjes bij. Er 

waren grappige filmpjes, leuke filmpjes en ook hele 

mooie filmpjes. Op het einde mochten we stemmen 

welk filmpje we nog eens wouden zien. Het is Splash 

geworden. (Maren en Laurien – 5B) 

We zijn naar het kor.ilmfes�val geweest. Ik vond het 

superleuk. We keken 7 filmpjes waarvan je op 1 filmpje 

mocht stemmen. Dan telden ze de stemmen en de film 

met de meeste stemmen keken we nog eens. We heb-

ben er ook nog kinderen van vroeger gezien. (Bent – 

5B) 

Wij gingen naar het kor.ilmfes�val en de filmpjes wa-

ren leuk en sommige ook grappig en andere ontroe-

rend. Het was echt super! (O@o – 5B) 

 Ik vond het leuk maar ik heb niet alles gezien, want ik 

was in slaap gevallen. De film die ik het leukste vond is 

wel gewonnen. Dit was de film splash! (Benedicta – 5C) 

Het kor.ilmfes�val was leuk want het waren grappige 

filmpjes maar spij�g genoeg was mijn leukste film niet 

gewonnen. Ik wou graag dat de walvis en het vogeltje 

won. (Weronika – 5C) 

We zijn naar de film geweest (Amber – Roos – Ella - 

Seppe) 

We zijn naar het verkeerspark geweest en heel veel pie-

ten deden het fout. (Shan – Simeon – Rogier) 

We kregen snoepjes. 

(Sara) 

We gingen naar de 

film, we zaagen Sinter-

klaas, we zongen sin-

terklaas kapoenje 

(Aamina) 

We vonden het leuk 

dat we de sint vonden 

in profijaaldomen 

(provinciaal domein) 

(Haset) 

Het was leuk om zijn 

verjardag te vieren (Aya) 

Het was leuk om de filmpjes van dag sinterklaas te zien. 

(Josefien) 

Piet hee# snoep gegoojt bij de film. (Mohamed) 

We hebben in de klas onze turnpantoffel gezet en hij is 

geweest. (Tiemen) 

We hebben een sinterklaashoo# gemaakt. (Ada) 

We hebben het dansje gedaan van de pieten. (Thibo) 

Het 5de bezoekt het kortfilmfestival 
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Ik vond het kor.ilmfes�val leuk omdat het is iets an-

ders is dan normaal want anders is het al�jd een lange 

film. Nu waren het 7 korte films en wij waren de jury! 

(Kobe B – 5C) 

Het kor.ilmfes�val was heel leuk omdat er veel fanta-

sie was en ook droevige films. Ik vond het ook leuk dat 

we zelf jury mochten zijn. (Silke – 5 C) 

Het kor.ilmfes�val was wel leuk maar de filmpjes wa-

ren soms wel heel kort. (Mo – 5C) 

Ik vond de films bij het kor.ilmfes�val leuk en we 

mochten kiezen welke film was en dat was splash! 

(Mehmet – 5C) 

… of waarom de sint verkeersles gee� aan de pieten. 

Zoals elk jaar: vol verwach�ng uitkijken, zingen uit volle 

borst, mooi versierde kronen… 

Maar dit jaar geen Sint!  Spij�g!  

Meneer Geert als nep-Sint?  

Neen, dat is het toch niet! Dan 

maar spelen in het Provinciaal 

Domein. En wie zien we daar in 

het verkeerspark?  De Sint.  Hij 

regelt het verkeer voor de Pie-

ten. Het is overduidelijk dat ze 

er niets van snappen. Op de 

daken lukt het prima, daar is 

het ook niet zo druk. De Sint 

hee# de hele ochtend alles uit-

gelegd, zodat ze veilig op straat 

kunnen. Zouden ze slagen op hun toets?  Hier enkele 

vragen: 

Hoe maak je duidelijk dat je wilt afslaan? Wat doe je als 

het rood licht is? Waar steek je over? Hoe steek je de 

straat over? Hoe zit je op een fiets? Naar welke kant ga 

je op een rond punt? Wat moet je fiets hebben om veilig 

te zijn? Hoe ben je zichtbaar en veilig in het verkeer? 

Wie mag er eerst op een kruispunt? Waar moet je fiet-

sen?  

En wat denken jullie? Het lukte hen nog steeds niet. 

Gelukkig waren er de kinderen van tegenwoordig, die  

De pieten van tegenwoordig... 

alle vragen perfect konden beantwoorden en de juiste 

tekeningen toonden. Na wat liedjes (zelfs Spaanse) kon-

den de Sint en de Pieten veilig naar school vertrekken 

om nog meer brave kinderen te begroeten. En de ver-

keersagenten?  Die zagen dat het goed was! 

Tijdens de film mochten we smullen van het Sinterklaas 

eten dat we kregen. Sinterklaas kwam ook echt langs. 

Kei leuk! We kregen Uno, Monopoly, Kapla enz. 

(Hadiza) 

Het was heel leuk. We mochten film kijken en we heb-

ben ook lekker dingen gekregen en we hebben ook 

strips, boeken en spelletjes gekregen. (Semih) 

Ik vond het Sinterklaasfeest leuk omdat de Sint en pie-

ten ineens binnenstormden in onze klas en ons met 

snoep overspoelden! (Masha) 

Het was heel leuk, vooral toen Sinterklaas kwam. Toen 

kregen we snoep en een leuke film. (Kobe V) 

Ik vond het leuk dat de Sint en zijn pieten echt in de klas 

zijn gekomen. En dat we dan liedjes mochten zingen 

voor hem. (Felynn) 

Sinterklaas op bezoek bij 5C 

Het 4de bezoekt het Ecohuis 

We zijn naar het ecohuis geweest en het was heel leuk 

want we hebben geleerd over dieren in de winter. We 

hebben filmpjes gezien en we zin naar buiten geweest 

om te zoeken naar sporen van dieren. We hebben ook 

een vetbol gemaakt van allerlei zaadjes en gesmolten 

vet zodat we dat kunnen ophangen aan een boom of in 

onze tuin zodat de vogels ervan kunnen eten in de win-

ter. Ik heb er heel veel van genoten en van geleerd en ik 

ben blij dat ik geweest ben. (Hannah – 4B) 

We zijn met het vierde naar het ecohuis geweest. We 

deden eerste een kwisje over dieren in de winter 

(leerzaam). We zijn ook naar buiten gegaan om dierspo-

ren te zoeken. We hebben een spoor van een bever en 

van een mol gevonden. Als laatste hebben we een vet-

bol met veel zaadjes voor de vogels gemaakt. (Marie – 

4B) 
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Het 4
de

 leerjaar is naar het ecohuis geweest. We heb-

ben daar uitleg gekregen over dieren inde winter. Zo 

hebben we geleerd dat de vos winterac�ef is, de eek-

hoorn een winterrust houd en de egel een winterslaap. 

Daarna zijn we dierensporen gaan zoeken, zoals hollen, 

voetsporen en kaka. Toen we daarmee klaar waren gin-

gen we een vetbol 

voor de vogels ma-

ken. (Aya, Elenoor, 

Gi@e en Kaat – 4C) 

We zijn sporen 

gaan van dieren in 

de winter. We heb-

ben ook een vetbal 

voor vogels ge-

maakt. Dieren die 

een winter slaap 

doen. (Simon, Tim, 

Wannes - 4C) 

We zijn naar het 

ecohuis geweest. 

Wij hebben filmpjes gekeken over dieren in de winter 

die winterac�ef zijn en ook winterslapen zijn en winter-

rust. En we hebben sporen van dieren gezien. En we 

hebben opgeze@e dieren gezien. We hebben vetbollen 

gemaakt voor de vogels. We hebben dieren met schut-

kleur geleerd. (Kai, Sabim, Jeff, Ishan - 4c) 

Wij zijn naar het ecohuis gegaan op 

maandag 10 december. We gingen 

naar binnen en we hebben een film-

pje gezien. En daarna gingen we 

naar buiten en we moesten sporen 

van dieren zien We hebben een vet-

bol voor de vogels gemaakt. We hebben ook geleerd 

wat ze eten en waar ze wonen. (Jihan - 4c) 

We hebben sporen van een mol, vogel, vos en bever 

gezien. Maar op het eind hebben we een vetbol voor 

vogels gemaakt. En we weten welk dier rus of winter-

slaap doet of ac�ef blijven of rust. (Nell - 4C) 

We zijn naar het ecohuis geweest. We hebben een vos-

senhol gezien en ook vogelnesten gezien en mollen ho-

len. We hebben over dieren in de winter geleerd. De 

egel eet slakken maar die zijn er niet zoveel in de win-

ter. De egel overlee# het dus moeilijk in de winter. We 

hebben ook een vetbom gemaakt voor de vogels. 

(Nout, Faycel, Hussein - 4c) 

Ik ben Nou van 4c en we waren op uitstap naar het eco-

huis. We hebben sporen gezien van en vos en een mol. 

En we hebben een vetbal gemaakt voor de vogels. De 

dieren deden een winterslaap, niet alle dieren, de egel 

wel maar de vogel niet. En er is ook iets ander zoals een 

winterrust, de eekhoorn doet dat. Wonen en eten is 

heel belangrijk voor de dieren. (Nour - 4c) 

We zijn met 4c naar het ecohuis geweest. We hebben 

geleerd over wat de dieren eten en waar ze wonen. Elk 

dier doet iets als het winter is bijvoorbeeld een winter-

slaap en sommige dieren blijven winterac�ef en de rest 

doet een winterrust. Dan zijn we ook nog naar sporen 

gaan kijken. En op het laatste hebben we een vetbol 

voor vogels gemaakt. (Ella - 4c) 

Wie ben jij? 

Mirte Leyssens uit 4A 

 

Wat is de leerlingenraad? 

Iets waar uit elke klas 1 leerling naar komt. Zo komen 

er dus 18 leerlingen bij elkaar en bespreken dingen. 

 

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad? 

Ik ben er nog nooit bij geweest maar het leek me wel 

tof. 

 

Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realise-

ren? 

Een groen voetbalveld! 

 

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

Dat je dan ideeën kan voorstellen. 

Voorstelling leerlingenraad 

Wie ben jij? 

Jef Derwael uit 4B 

 

Wat is de leerlingenraad? 

Bijvoorbeeld het is sinterklaas. De juffen en meesters 

vragen ons om te vragen wat je klas graag zou doen en 

dan moeten we dat zeggen bij de leerlingenraad en 

dan kiest de directeur wat we doen. 

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad? 

Omdat ik het wel leuk vind en om de school nog leuker 

en mooier te maken. 
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Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realise-

ren? 

Dat er op een stukje van de speelplaats gras komt. 

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

Dat we de mening van de klas naar voor kunnen bren-

gen. 

Wij hebben voorgelezen voor het 1
ste

 leerjaar. We moes-

ten voor meerdere groepjes lezen uit een boekje dat je 

had gekregen van de juf. Het was heel leuk. (Karlijn en 

Jules – 5A) 

De kinderen waren gemo�veerd en deden goed mee 

met de vraagjes in het boek. Maar ze waren heel druk en 

ak�ef. Ze luisterden heel aandach�g. (Kasper en Elli – 

5A) 

We zijn met het 1ste leerjaar gaan voorlezen. We von-

den het leuk. We willen het graag terug opnieuw doen. 

Ik denk dat ze het ook leuk vonden. We mochten spij�g 

genoeg maar 20 minuten voorlezen. (Achraf en Jesse – 

5A) 

We moesten gaan lezen in het eerste leerjaar. We moes-

ten uit een boek dat we van de juf kregen voorlezen. Ze 

hadden veel fantasie, leefden zich uit in het boek en von-

den de prentjes super. (Nio en Marjolein – 5A) 

We zijn gaan voorlezen aan de kinderen van het eerste 

van het eerste leerjaar. We vonden het superleuk om 

nog eens op die kleine bankjes te zi@en. Het was keileuk 

om voor te lezen aan zo’n aandach�ge kindjes. (Lene, 

Anjali en Kiara – 5B) 

Het voorlezen voor het eerste leerjaar was heel fijn. Naar 

het einde toe waren ze niet meer zo aandach�g, maar 

dat is normaal. Ik had een boek over het suikerfeest sa-

men met Semih. Het was leuk! (Lander – 5C) 

Wie ben jij? 

Tim uit 4C 

Wat is de leerlingenraad? 

Dat is dat als kinderen ideeën hebben, kunnen ze pro-

beren dat dat bijvoorbeeld bij de sint gedaan wordt. 

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad? 

Ik kan goed alles uitleggen dus ik kan de ideeën van 

de kinderen goed na vertellen. 

Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag realise-

ren? 

Dat Kinderen ook hun ideeën worden waar gemaakt. 

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

Je kunt de klas tegenwoordige en je hebt een beetje 

een eer. 

Ik vond het leuk om voor te lezen aan het eerste leer-

jaar.  Ze konden goed luisteren. Het was het kerstver-

haal over jezus en maria. (Rojbin – 5C) 

We mochten voorlezen bij het eerste leerjaar maar we 

hadden eerste te veel vragen gesteld waardoor we te 

weinig �jd hadden om het boek te lezen. (Miraj – 5C) 

Het lezen was leuk omdat de kinderen aandach�g aan 

het luisteren waren naar het boek. Maar het boek dat ik 

voorlas was niet zo speciaal. (Nils – 5C) 

Ik vond het voorlezen leuk omdat het 1
e
 leerjaar heel 

schaNg is. Het lezen was wel snel voorbij en het ging 

over een jarige jongen. Ze vonden het wel leuk. (Serkan 

– 5C) 

Het 5de leest voor 
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Wist-je-datjes 

Wistjedat… het weer december is, de feestmaand bij 

uitstek. 

Wistjedat… we om Sinterklaas te vieren met exact 200 

kinderen naar de sinterklaasfilm gingen. 

Wistjedat… Sinterklaas op zijn eigen feestdag niet 

kwam opdagen. De kinderen zijn hem dan gaan zoe-

ken, en vonden hem uiteindelijk in het verkeerspark 

waar hij verkeersles gaf aan zijn Pieten. 

Wistjedat… meester Diederik op zoek is naar een hele-

boel tennisballen. Het is niet duidelijk of hij een ballen-

bad wil installeren, een wedstrijdje sneeuw-

tennisballen-gooien wil organiseren, of gewoon zin 

hee# in een tennisballenfeestje. In ieder geval mag wie 

tennisballen op overschot hee# dat al�jd aan meester 

Diederik laten weten. 

Wistjedat… er �jdens de Warmste Week elke dag fees-

telijke muziek was op school. Er werden veel liedjes 

aangevraagd in ons Glazen Bureau. 

Wistjedat… die liedjes enthousiast aangekondigd wer-

den door “kapitein” meneer Geert en “unicorn” juf Ilse 

(en neen, van de kinderen mogen we niet “eenhoorn” 

zeggen). 

Wistjedat… er in onze gang een wereldkaart hangt 

met daarbij “gelukkig nieuwjaar” in veel verschillende 

talen. 

Wistjedat… er in alle klassen ijverig geknutseld en heel 

mooi geschreven werd aan originele nieuwjaarsbrie-

ven. 

Wistjedat… we onze feestvreugde willen delen met 

mensen die het minder goed hebben, en daarom via 

het Glazen Bureau geld hebben ingezameld voor het 

goede doel. 

Wistjedat… we ook brooddozen verzamelen voor het 

goede doel. 

Wistjedat… de redac�e van het Karooke jullie een 

deugddoende kersNjd en een wervelend nieuw jaar 

toewenst. 

KUS (Ken Uw Stad) 

Wist je dat je op dezelfde Grote Markt het (oude) Leu-

vens stadhuis kan bezoeken, elke dag tussen 15u en 

16u, en dit een heel jaar lang? Het historische stadhuis 

is wereldwijd bekend en dé trots van Leuven. Een �cket 

van 4 euro kan je kopen in het toeris�sch infokantoor 

aan de zijkant van het stadhuis. 

Wil je Leuven op een superleuke manier opnieuw ont-

dekken? Dan ben je welkom op de set van 'De Passio-

nele Zeven'. De hoofdrolspelers 

in deze serie hebben één ding 

gemeen: ze zijn gek op Leuven. 

Vandaag zoeken we nog een ster 

voor de serie. Camera draait. 

Ac�e! Het boekje is eveneens te 

verkrijgen in het toeris�sch info-

kantoor.  

Voor leuke ac$viteiten $jdens de kerstvakan$e moe-

ten jullie even terug grijpen naar het karooke van de-

cember. Het is immers winter$jd in Leuven met een 

leuk programma voor jong en oud. Zie h'ps://

www.leuven.be/sub/winter$jd 

Op zaterdag 5 januari van het nieuwe jaar 2019 trak-

teert de stad op de Grote Markt met lekkere drankjes 

en smoutebollen, varken aan ‘t spit of vegetarische 

hapjes. Deze nieuwjaarsdrink gaat door tussen 15u en 

18u. Je maakt er ook kans op mooie prijzen! 

Het Glazen Bureau (De Warmste Week) 

Kerstwens van meneer Geert 

De leerlingen, ouders en vrienden van De Mozaïek kon-

den plaatjes aanvragen tegen een vrijwillige bijdrage 

naar keuze. De liedjes werden gespeeld �jdens middag-

pauze en op vrijdag na school. De top-3 van de aange-

vraagde liedjes was: 

 1. George Ezra - Shotgun 

 2. Dynoro & Gigi D’agos�no - In My Mind 

 3. Luis Fonsi - Despacito 

De opbrengst bedroeg maar liefst 1500€ !! 

Dank u wel!!! 

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie: 

Tijd om van de kleine dingen te genieten 

Rust om s�l te staan bij mooie momenten 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen 

Vriendschap om je hart te verwarmen 

Humor om wat somber is te kleuren 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 

FIJNE FEESTDAGEN! 
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KERSTVAKANTIE


