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

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

Het 5de bezoekt Museum M 

Blozende wangen, kloppende hartjes, zwijmelende 

hoofdjes, knikkende knieën en liefdesbrie�es. Jawel, 

jawel. Het is weer zover. Valen�jn komt eraan en zal 

op 14 februari stad en land kleuren met hartjes, roos-

jes, pralientjes en nog veel meer om de liefde te vie-

ren. Wie weet krijg jij dit jaar ook wel een leuke ver-

rassing? In elk geval staat dit al vast: Karooke loves 

you! Duizendmaal!  

Een gedicht, speciaal voor jullie. 

Een zin 

Ik zoek een zin. 

Een nieuwe zin. 

Een zin die niemand kent. 

Ik zoek een zin 

om te vertellen 

dat jij de liefste bent! 

Hallo, het is maandag weer school! Nog leuker we gaan 

naar museum M in Leuven! Joepie! Ik was al eens gaan 

kijken naar de tentoonstelling Macht en Schoonheid, de 

Arenberg. We leerden over de familie, de geschiedenis, 

de bibliotheek, de kleren (mooi) enz. Het was super! – 

Seb 

 

Mooi, leuk, saai. Het leukst, het tapijt. Mooi, het kasteel 

van Arenberg. - Saïd 

 

Ik vond het leuk leerrijk en spannend. We zijn naar mu-

seum M geweest, het is super leuk. - Safae 

 

Goed. - Abdivanman 

 

We zijn naar museum M geweest. Daar zijn we naar een 

tentoonstelling van de familie Arenberg geweest. Ik 

vond het leuk en leerrijk. - Bent 

 

We zijn naar Museum M ge-

weest en ik vond het leuk, 

maar jammer was het rap 

gedaan. – Kiara 

 

We waren in museum M, ik 

vond het leuk met de schilde-

rijen . Ik heb er veel van ge-

leerd. – Korneel 

 

We zijn naar museum M ge-

weest en we hebben schilde-

rijen, boeken en wandtapij-

ten gezien. Als we bij een 

schilderij of iets anders stonden mochten we daar een 

opdracht bij maken dat was heel leuk!!! – Maren 

 

Hallo, Wij zijn naar museum M geweest. We hebben er 

veel bijgeleerd, en veel schilderijen bekeken. Het was 

heel interessant en zou er heel graag terug opnieuw 

naar toe gaan. – Laurien 

 

We zijn naar museum M geweest en het was over de 

Arenbergs en ik vond het best leuk. Want we mochten 

zoekopdrachten doen. - Jasper 

Een leven als ridder of Hertogin, iedereen wil dit toch 

voor een paar dagen. Het Vijfde leerjaar ging daarom 

eens kennis maken met de adellijke familie Arenberg 

in het Museum M. 

Na een bezoekje hebben de kinderen eens opgeschre-

ven wat ze vonden van de tentoonstelling over De 

Arenbergs. 

 

We zijn naar museum M geweest. Ik vond het heel leuk, 

we hebben leukedingen gedaan. - Hiba 

 

We zijn naar museum M geweest. We hebben over de 

familie Arenberg geleerd, maar ik vond het niet zo leuk. 

- Des 

 

Wij zijn naar museum M geweest. Je leert daar over een 

oude Belgische familie. - O5o 

 

We zijn naar museum M geweest. We hebben veel bij-

geleerd over de familie Arenberg. - Leen 

 

Valentijn 
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I like Kings and Queens. Pictures is beau1ful mooi. – 

Zaia 

 

We zijn museum M gaan bezoeken. Het was erg leuk. 

We hebben veel opdrachten gedaan. Onze gids was 

erg lief. Ze hee4 ons veel nieuwe dingen geleerd. Zoals 

de rijke families wit waren en de boeren bruin (van op 

het veld te werken). Einde. - Kasper, Jules, Jules en 

Mathis 

 

Op 14 januari zijn naar museum M geweest. Dan heb-

ben we een voorstelling gezien van De Arenbergs. We 

hebben kleren gezien, schilderijen. We hebben ook 

woonkamers van vroeger gezien. En verhalen gezien. - 

Nio, Aland, Mohamed 

 

Op maandag 14 januari zijn we naar museum M ge-

weest. We gingen naar de tentoonstelling van de 

Arenbergs, in het kader van de middeleeuwen waar we 

over aan het leren waren. Er waren verschillende zalen 

met schilderijen en beelden. De gids vertelde vooral 

veel. We kregen opdrachten die we in groepjes moes-

ten doen. De 1ste was dat we een bijnaam moesten 

verzinnen voor een schilderij. Daarna zijn we terug 

naar school gewandeld. – Saija 

 

We zijn naar museum M gegaan. Eerst zijn we naar de 

tentoonstelling gewandeld. Eens daar kregen we een 

s1kker, die van ons was roos. Dan kwam de gids, het 

was een toffe. De tentoonstelling ging over de Aren-

berg familie. In de eerste zaal kregen we al een op-

dracht. Je moest een schilderij zoeken, en aan de per-

soon die erop stond een bijnaam geven. Dan gingen 

naar de vergaderzaal. Daar zagen we het wapenschild 

van de Arenbergs. Toen gingen we naar een kamer 

waar allemaal kunst lag. Ook daar kregen we een op-

dracht. We kregen een reclame affiche en we moesten 

het met een schilderij linken. – Hannah 

We zijn naar museum M gegaan. We hebben een deel 

van de tentoonstelling gezien van de Adelijke familie 

Arenberg. We zagen schilderijen en kleding van vroe-

ger. En bij sommige schilderijen hebben we een op-

dracht moeten doen. We vonden het heel interessant. 

- Karlijn, Sukaina 

 

En als laatste nog een rap over de uitstap naar de ten-

toonstelling over de familie Arenberg 

 

hey, Jo, hier zijn we weer 

wij gaan hebben over de Arenberg 

we waren opeens in de nieuwe 1jd 

we zagen een man die op een paard rijdt 

mooie kleding 

en een ring 

onze gids, had ons goed ontvangen 

je zag er allemaal kunst hangen 

er was echt overal kunst 

en de gids vroeg ons een gunst 

we hadden geen spijt 

en toen gingen we terug naar onze eigen 1jd 

 

P.S. : Dit is een rap, je moet dit rappen als een rap. 

Elli en Marjolein 

Voorstelling leerlingenraad 

Wie ben jij? 

Marie Delmar1no 

Wat is de leerlingenraad? 

Iets waar je met een paar samen zit en bespreken we 

dingen. 

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad? 

Omdat ik dat leuk vind en omdat dat wel nieuwe dingen 

in de school mogen zijn. 

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

Een school zonder pesten. 

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

Omdat ik dan voorstellen kan verzinnen. 

Wie ben jij? 

Klara van 3B 

Wat is de leerlingenraad? 

De leerlingenraad is een groep kinderen met uit elke 

klas 1 kind. We bespreken dan dingen zoals bv. ideeën 

voor carnaval. 

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad? 

Omdat ik het wel zag zi>en om dat eens te doen. 

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

Een mooie speelplaats zonder ruzie. 

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

Dat je dingen met anderen kan bespreken. 
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Wie ben je? 

Janna van 3c 

Wat is de leerlingenraad? 

Je bespreekt dingen over wat je wilt veranderen op 

school.  

Waarom heb je gekozen voor de leerlingenraad?  

Omdat ik weet dat ik goed dingen kan bespreken met 

anderen. Ik doe dat echt graag.  

Wat wil je bereiken? Welk idee wil je graag 

realiseren?  

Dat onze school de fijnste en tofste school van heel 

Europa zal zijn. En een fruitkraam op de speelplaats.  

Wat vind je fijn aan de leerlingenraad? 

het vergaderen vind ik heel leuk!  

Heb je last van winterblues? Genoeg van grijze dagen en 

regenvlagen? Zin om de stramme winterspieren los te 

gooien? Dan hebben wij goed nieuws.  

Want een FLITSENDE FUIF komt naar jullie toe! 

Wanneer & Waar? Op zaterdag 9 februari in De Curve 

(deuren om 21u).  

Hoe geraak ik binnen? Kaartjes aan 5 euro kan je be-

stellen via sms (0485 41 54 47). 

Is het de moeite? Kom zeker af want om 22u zal nie-

mand minder dan DJ BUSCEMI het dak eraf spelen! 

Zeg dat we het gezegd hebben.  

Wist-je-datjes 

Wistjedat… het op 31 januari gedichtendag is. Zouden 

we dan de hele dag in rijm moeten praten? 

Wistjedat… de kinderen van het eerste leerjaar sa-

men met hun ouders genoten van een heerlijk ontbijt 

en daarvoor in de re4er zaten. 

Wistjedat… de kinderen van het tweede leerjaar het 

nieuwe jaar dansend ingezet hebben onder leiding van 

juf Cindy, helemaal uitgelaten! 

Wistjedat… er opnieuw KiVa-kaarten uitgedeeld wor-

den op de speelplaats. We hopen op alleen maar groe-

ne kaarten! En anders zullen we eens moeten praten. 

Wistjedat… meester Pieter er weer is. Hij hee4 ons 

dus toch niet verlaten. 

Wistjedat… de kinderen nog steeds ijverig s1ckers 

plakken voor fluo-hesjes en fietshelmen. In sommige 

klassen is ook de poster al helemaal vol. Onze kin-

deren zijn echte fluo-fanaten. 

Wistjedat… er op de KiVa-dag een leuk filmpje te zien 

was in de gang, we stonden allemaal te kijken samen 

met onze maten. 

Dance! Dance! Dance! 

Prijsvraag: 

Wil je graag een gra1s drankkaart versieren (t.w.v. 10 eu-

ro)? Waag dan je kans in onze unieke & wereldvermaarde 

tombola met als hoofdvraag: 

Hoeveel toegangskaarten zullen er verkocht zijn 

op 7 februari om 23u59min59sec? 

Mail je antwoord voor 8 februari om 20u naar  

hetdakzalerafvliegen@gmail.com en wie weet ben jij de 

gelukkige! 

Voor in je agenda 

• Zaterdag 29 februari: FUIF! Met special guest DJ 

BUSCEMI !!  

Zaal De Curve om 21u 

• Donderdag 21 maart, donderdag 9 mei en don-

derdag 20 juni 2019: Vergaderingen Ouderraad 

telkens om 20u15 op school. 

14 februari 

Valentijn 
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28 29 30

3ABC: zwemmen

31

4ABC: zwemmen

1

6ABC: info/bezoek aan 

1e graad  Sec. Onderw.

2 3

4

Infoavond 'Secundair 

Onderwijs' 

Infoavond 'Veilig online'

5

1ABC: zwemmen

6

VRIJAF

Pedagogische studiedag

7

6ABC: zwemmen

8

SCHOOLFOTOGRAAF

9 10

11

2ABC: activiteit 

duurzame week 

'Lievelings(w)eten'

5ABC: info/bezoek aan 

1ste graad SO

6ABC: Fort van 

Breendonk

12

4AB: workshop 

'Goodplanet'

Dikketruiendag

13

3ABC: zwemmen

14

1ABC: kleuterintegratie: 

hartjesfeest

4C: workshop 

'Goodplanet'

4ABC: zwemmen

15

2ABC: activiteit 

duurzame week 'Lichtje 

uit'

4ABC: Circusatelier

5ABC: Muziekoptreden 

Iers College

16 17

FRIETJES-

FEEST

18 19

1ABC: zwemmen

2ABC: film 'Het 

ongelooflijke verhaal van 

de mega-grote peer'

20

2ABC: zwemmen

21

5ABC: zwemmen

22 23 24

25

3A: leren afval beheren

26

3BC: leren afval beheren

27

3ABC: zwemmen

28

4ABC: zwemmen

Verkeersdag

1

CARNAVAL

2 3


