Lieve Westakkertjes, ouders en leerkrachten;
Aan het einde van het jaar kijken we gewoonlijk terug op wat er geweest is, ook in Westakker gebeurden er
gelukkig heel veel positieve dingen afgelopen jaar maar hier en daar kwam er soms toch ook iets negatiefs
om de hoek kijken.
Bij het positieve denk ik aan een project zoals het muizenhuis waar we met z’n allen hard aan gewerkt
hebben. Bij het negatieve denk ik dan aan de ruzies of kleine pesterijen die helaas soms op de speelplaats
de kop durven opsteken. Blije gevoelens, verdrietige gevoelens…
Voor 2018 wil ik jullie de inhoud van de volgende test niet onthouden ; laat hem zowel voor onze kinderen
als voor onze ouders en leerkrachten een leidraad vormen op weg naar een fijne, gezellige
schoolomgeving waar kennisoverdracht en zich goed voelen, hand in hand gaan met elkaar.
Het allerbeste voor 2018;
Peggy Teunkens (SES –juf ,vervangend directeur)

HOOP, KRACHT en WARMTE
Ik geef jou hoop
zodat je steeds lichtpunten ziet
en met veel zin aan de dag begint.

Ik geef jou kracht
zodat je met beide handen het leven grijpt
en kan bouwen aan de wereld waar je van droomt.

Ik geef jou warmte
zodat je voelt dat je er niet alleen voor staat
en je omringd bent door liefdevolle mensen.
Hadewijch Van Hove

Sam en Julia hebben een nieuw huisje nodig. We kregen de uitdagende
opdracht om een kamer te maken voor hen.
Omdat Sam en Julia veel van muziek houden hadden we al vlug beslist om voor
hen een muziekkamer te maken.
Maar… hoe zag het huisje van Sam er vroeger uit?
En…….hoe ziet een muziekkamer eruit?
Na heel wat opzoekingswerk noteerden we wat we zeker wilden in de
muziekkamer: behangpapier met noten en vooral heel veel instrumenten!

Daarna maakten we een schets van hoe de muziekkamer eruit zou zien.

Nadat we heel wat materiaal hadden verzameld konden we eindelijk aan het
echte werk beginnen.

Eerst een mooi vloertje en een behangpapier met noten.

Natuurlijk moeten ook de meubeltjes gemaakt en geschilderd worden.
Het belangrijkste vergeten we natuurlijk niet: onze muziekinstrumenten!
We doen ons best om goed te tekenen, te schilderen, te knippen, te bouwen, te
kleuren en te prikken, want we willen natuurlijk dat Sam en Julia heel tevreden zijn!

Dag

Sam en Julia,
Wij zijn fier op het kamertje dat we voor jullie gemaakt hebben.

Hopelijk beleven jullie er veel plezier in.

Lieve groetjes van 3CJ

De Sint op bezoek in onze school …

We stonden met z’n allen samen aan
de schoolpoort om Sinterklaas en zijn
zwarte pieten te verwelkomen.
Sinterklaas kwam aan met zijn paard,
slecht weer vandaag. Wat was dat leuk
om te zien!

Vervolgens zijn we naar de speelplaats
gewandeld, waar juf Peggy een
toespraak hield. Ook Sinterklaas zei ons
iets toe.
De zwarte pieten waren erg grappig. Eén
piet had zelfs een zonnebril op!

Na de middag kwam Sinterklaas naar
onze klas. We hadden een liedje én
een dansje voor hem ingeoefend.

“Een dansje voor … Sinterklaas”

Zelfs klungelpiet deed mee! Hij
danste mee op het lied dat wij voor
hen zongen.

… wat was dit een leuke dag!

De schrijvertjes van de
klas.
(Ecrin, Inaya en Nina)

Weet jij wat een raadsel is?
Wij wel, want wij hebben er zelf één moeten schrijven.
Deze raadsels gaan over beroepen. Kun jij ze raden?

Ik help heel graag mensen. Wanneer iemand ziek is,
komt hij naar mij. Ik help hem dan verder. Ik sta
soms heel vroeg op, maar soms ook in de nacht. Ik
werk binnen. Wie ben ik?

Ik zorg ervoor dat kinderen iets bijleren. De kinderen
moeten luisteren naar mij en doen wat er van hen
verwacht wordt. Ra ra ra, wie ben ik?

Opstel: Bosdag

Paul-Joseph Schneider
4M

Op een mistige ochtend om 08u40, stapten we in de bus richting Diest.
Na een ritje van ca 25min kwamen we aan op de legerbasis in Webbekom.

Eerst moesten de meesten onder ons naar binnen voor een sanitaire pauze,
vooraleer we tijd maakten voor ons eerste tussendoortje.
Met de camera die ik bijhad, maakte ik hier mijn eerste selfie.

Daarna vertrokken we richting zintuigenpad, waar we een activiteit deden rond de
zintuigen voelen, ruiken, proeven, zien en horen.

Hier werden ons de poten van een mol getoond…

…een stuk van een kurkboom…

…en de braakbal van een uil.

We zagen ook nog allerlei andere dieren, zoals koeien, schapen, enz…

Daarna aten we in de speeltuin onze boterhammen op, naast het spinnenweb.

Na het middageten mochten we dan in de speeltuin spelen….

…waar ik me dan pijn deed in de scheve boot aan mijn been.
Leonardo, Wout, Ali-Taha en ik gingen ook naar de grote toren met de glijbaan en
gleden er alle vier tegelijkertijd af. Ziehier de foto die Jaren trok van ons groepje…

Nadat we fijn gespeeld hadden, vertrok de bus terug naar school. Ik zat naast mijn
vriend Micah en we amuseerden ons met het maken van selfies en het bekijken van
al mijn foto’s.

Het was een leuke uitstap!!!!!

Bosdag 25 september 2017 te Diest door Jürn Eelen 4M

We deden in de voormiddag het zintuigenpad.
We moesten: voelen,ruiken,horen,kijken en proeven.

Hier op deze foto zie je de pootjes van een mol.
Toen gingen we voelen.
Daarna waren er zakjes met spullen in.
Het was niet echt moeilijk.

Hier op deze foto zie je dat we aan het voelen zijn.

En op deze foto zie je een mollenhol.

Hier zie je een uilenbal.

Vervolgens moesten we ruiken.
We kregen potjes met iets in en wij moesten ruiken en raden wat erin zat.

En dan moesten wij kijken.
We kregen een spiegel die moesten we op onze neus houden. En we kregen ook een ding
waardoor we alles veel keren zagen.

En dan moesten we horen .
We moesten alles tekenen wat we hoorden.
Tenslotte moesten we proeven, de eerste 3 mochten we voelen en ruiken.
En de laatste mochten we alleen proeven.

En in de namiddag gingen we naar de speeltuin.
Het leukst vond ik de toren.

Er was ook een schip .
Er waren buizen waar je door kon.

Er was ook een raket .

Je kon er in naar boven klimmen.

Beste Sint en Piet,
Mijn laars staat al klaar.
Er ligt een appel in voor het varken.
Voor Sint is er een ijsje.
Kom je met een paard of met een
varken?
Ik zou graag een vliegend bed en een kat
krijgen.
Krijg ik ook een basketbal en een toilet?
Thuis zal ik goed mijn best doen.
Dag lieve Sint, dag Piet, tot dan.
Groetjes van 2L.

Techniek- en wetenschapsdag met legostudio

Enkele dagen geleden zijn de kinderen van het zesde leerjaar naar het Spectrumcollege geweest. We
gingen er meer leren over recyclage en lego. De kinderen van 6F gingen in de voormiddag naar het Plastic
Lab en in de namiddag mochten we naar de legostudio. De kinderen van klas 6E deden het net andersom.
In het plasticlab werkten we per twee rond plastic-recyclage met code 6. We maakten speciale vormen met
piepschuim en maakten een GSM-houder. We deden de plastic in een maalmachine en met de gemalen
plastic maakten we platen en vervolgens konden we kiezen welke vorm we er mee gingen maken. Hiervoor
konden we kiezen uit een frisbee, een auto, een gezicht of twee bakjes. Ik wou het gezicht hebben, maar
mijn vriend wou dan weer de auto en dus hebben we samen beslist de bakjes te nemen. Die konden we
makkelijker delen. Het leukste in de voormiddag vond ik het plastic in de machine doen.
In de legostudio mochten we, per twee, met lego bouwen. Eerst was de opdracht een hoge, stevige toren
bouwen. Dan kregen we bouwstenen en tandwieltjes om te bouwen en tot slot kregen we de opdracht een
ventilator te bouwen die kon draaien met je vingers. We moesten er voor zorgen dat een ballon niet naar
onze kant werd geblazen. De winnaar van het ballonnenspel kreeg een legosleutelhanger. Ik vond het
bouwen met lego heel leuk.
Het was alleszins een leerrijke dag.

Bezoek aan plastic- en legolab
Op maandag 23 oktober brachten onze ouders ons naar het spectrumcollege in Beringen. Eerst werden we
naar het plastic lab gebracht. Daar hebben we een auto van plastic gemaakt. Het te recycleren plastic
moesten we eerst vermalen tot kleine stukjes in een maalmachine. Erna moesten de plastickorrels op een
plaat verdeeld worden om vervolgens te smelten in een oven. De gesmolten plastic ging vervolgens in een
machine om al de resterende lucht eruit te halen. Dan werd er gesmolten plastic in een mal gedaan om een
afdruk te maken. Zo hebben we een GSM-houder gemaakt. We moesten de GSM-houder op een heet
draadje leggen en konden het dan plooien. Als laatste hebben we een eendje uit piepschuim gemaakt.
Na de middag gingen we naar het legolab. Daar hebben we een grote en stevige toren gebouwd. Er werd
ook uitgelegd hoe tandwielen werken. Vervolgens moesten we een windmolen maken en deze mocht geen
motor hebben. De kinderen met de beste windmolen kregen een prijsje.
Op het einde van deze dag werden we weer opgehaald door onze ouders.

Verhaal: HOE ZIJN DE DINO’S UITGESTORVEN?
(6e leerjaar)
Heel lang geleden, voor de oudste tijden, leefde de dino’s .
De familie Hongerig, vader Vleeseter, moeder Viseter,
Blaadje en Plantje, eten altijd heel veel. Vader eet altijd
veel vlees, moeder eet altijd veel vis en de kinderen eten
de blaadjes van de boom. Op een dag was er geen vlees
meer voor vader, geen vis meer voor moeder en alle
blaadjes waren weg. Ze dachten dat de andere dino’s alles
hadden opgegeten. Na 2 weken waren ze helemaal
verhongerd. Ze moesten een manier vinden dat ze toch
konden eten. Ze besloten andere families op te eten. Toen
ze aan het wandelen waren in het bos, zagen ze een luie,
slappe familie. Vader zei: “Die familie moeten we hebben,
ze zijn makkelijk om aan te vallen en ze zijn met heel veel.”
En zo aten ze alle families op. Toen ze alle dino’s hadden
opgegeten, was er geen eten meer. Na een maand waren
ze zelf doodgegaan, omdat ze geen eten meer hadden.

Thema: Sinterklaas
Tijdens het thema Sinterklaas luisterden we naar het verhaal: ‘Rikki helpt Sinterklaas’
Binnenkort komt Sinterklaas! Maar voor het zover is, gaat Rikki met zijn mama naar hem toe
in de speelgoedwinkel. Daar hoort Rikki dat de Sint een groot probleem heeft: zijn paard is
opeens ziek geworden. Hoe moeten Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nu alle pakjes op tijd bij
de konijnenkinderen krijgen? Misschien heeft Rikki wel een ideetje …
We hebben zoals Rikki ook onze schoen gezet en een brief geschreven voor Sinterklaas. De
kinderen hebben opgesomd welk speelgoed ze willen. De volgende dag was de brief weg en lag
er heel veel snoepgoed in de plaats.
We knutselden een Sinterklaashoed voor het feest van Sinterklaas en we knutselden ook de
stoomboot van Sinterklaas.
We leerden het pakjeslied…
Pakjes draaien, pakjes geven, pakjes schenken aan elkaar, pakjes hoge, pakjes lage, strik er
rond en Piet is klaar, pakjes linker, pakjes rechter, pakjes zwaai je heen en weer…oei Piet laat
een pakje vallen en zijn grote teen doet zeer…
Op 5 december 2017 waren Sinterklaas, zijn paard en de Zwarte Pieten op onze school. We
hebben ons liedje gezongen en we hebben ook gedanst voor Sinterklaas en de Zwarte Pieten.
Ze vonden ons liedje heel leuk!
We bakten pepernoten samen met de kleuters. Hmmm, wat waren ze heerlijk!
En op de verjaardag van de Sint stond al het speelgoed dat we gevraagd hadden klaar in onze
klas! Barbies, gezelschapsspelletjes, poppenkleren, boeken, …
Dank u Sinterklaas en tot volgend jaar!
Juf. Rabia en de kleuters van de 1ste-2de kleuterklas.

Filmvoorstelling: Cloudboy
We mochten met het vijfde en het zesde leerjaar naar een
filmvoorstelling in het Casino van Beringen gaan.
Dit vonden we er van:
Habibe: Het was een spannende film…
Batin en Berra: Er zat veel avontuur en actie in.
Kayra: Sommige stukken waren echt grappig.
Hatice: Ik vond het saai.
Bora: Sommige stukken waren echt droevig.
Yaren: Ik vond het echt een leuke film.
Lore: Ik heb veel bijgeleerd over Lapland en de Sami.
Godwill: De kinderen konden echt goed acteren!! Vooral de kleinste..
Fatih Erdem: De landschappen waren prachtig!
Mustafa: Rendieren zijn cool! (en een beetje eng)

De leerlingen van 5K

Bijna is de grote dag aangebroken…
Dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn zwarte
pieten op bezoek in onze klas.
Wij, de kinderen van 1T, bereiden volop zijn komst voor.
Het hoekenwerk staat 2 weken volop in het teken van
Sinterklaas. In de klas oefenen we volop
sinterklaasliedjes.
Voor het eerst lossen we een kruiswoordraadsel op.
Hierbij laten we zien hoe goed we de letters al kunnen
schrijven.

Bosdag 5I
Met een dubbeldekbus reden we op 5 oktober naar
het Webbekoms Broek in Diest. Het was jammer
genoeg een regenachtige dag.
In het natuurcentrum werden we goed ontvangen.
We kregen eerst uitleg over de uil. Dat was heel
leerrijk.

Hierna trokken we onze regenjassen aan om naar buiten te gaan. Onze gids Erik
legde uit hoe we een verrekijker correct moesten gebruiken. Nu konden we
inderdaad ver kijken. Hij leerde ons nog veel meer. Het verschil tussen doorns en
stekels, over vleermuizen en decibels. Hij vertelde
een verhaal over ridders, bloed en ridderzuur ( een
plant ). We moesten ook beter met elkaar leren
communiceren. Dan zouden we minder ruzie
maken. Met een loep keken we naar blaadjes,
bomen, diertjes en … onze vuile nagels. Dus vanaf
nu gaan we niet meer op onze nagels bijten. Erik
was ook slim. Hij kon gewoon de nummers raden
die de juf op een papiertje schreef.

In de namiddag was het gelukkig zonniger. Zo konden we leuk spelen. Er waren heel
wat klimtuigen. We speelden tikkertje. En we hielden een race met blaadjes op het
water.

Er waren ook een aantal dieren op het domein:
kippen, kuikens, een haan, een ezel en een
paard.
Na deze leerrijke dag keerden we moe terug
naar school.

Bezoek van Sinterklaas

We waren aan het spelen. Toen ging de bel. We moesten niet naar de klas. Nee, we moesten naar de
parking want Sinterklaas kwam met zijn paard “Slecht weer vandaag” en drie Pieten.

Hoofdpiet was de baas van de Pieten en moest het boek vasthouden. Klungelpiet was niet zo handig en
liet soms wat vallen. En Zorgpiet bleef steeds bij het mooie, witte paard.

Dan ging Sinterklaas naar de speelplaats. We maakten een grote kring en zongen er liedjes.

Juf Jenny en een kindje waren jarig en ze mochten met de Sint op de foto. Sinterklaas vertelde dat hij ook
nog naar de klas kwam met snoep voor iedereen. Daarna gingen we turnen en werken. We wachtten vol
spanning.
Sinterklaas kwam bij ons het laatst. We deden een dansje en twee Pieten dansten mee. Ieder van ons kreeg
een lekkere zak snoep met speculaas, enkele koekjes en een chocolade munt. We mochten ook vragen
stellen aan de Sint. Hij zei dat hij tien paarden had. De klusjesman heeft een foto getrokken van de hele klas
met Sinterklaas en de Pieten. Hij had zijn mijter op en een bril aan. Zijn staf was niet van goud maar van
hout.
Daarna ging hij weg. Het was toch wel leuk.

KLAS 3N

Een kijkje in de klas van juf Gerd en juf Liesbeth.
Op dinsdag 28 november hebben we in de klas ons schoentje gezet.

We hadden worteltjes en suikerklontjes voor het paard erbij
gelegd, dat zou hij wel lekker vinden. We schreven samen een
brief voor de Sint waarin stond dat we al een echte stoomboot geknutseld hadden. Wat was het
spannend of hij die nacht iets in ons schoentje zou komen leggen.
Woensdagmorgen waren we erg benieuwd of er iets in ons schoentje lag, we gingen stilletjes kijken
en oohh wat zagen we daar… Zoveel lekkere koekjes en chocolademunten. De Sint was ons klasje
niet vergeten!

Vrijdag 1 december kwamen we er ’s morgens achter dat onze lieve
vriend Jules niet in de klas was. Wat waren we verdrietig, we zochten
overal in de klas en konden hem nergens vinden. Waar zou hij toch
kunnen zijn? Samen gingen we een kijkje nemen in de slaapkamer van de
Sint die we met alle kleuters hebben gemaakt. Ons klasje heeft hiervoor
samen met de kindjes van juf Clarissa het mooie bedovertrek bestempeld.
We waren erg nieuwsgierig naar de slaapkamer, misschien was onze Jules
daar wel. En wat bleek, hij lag samen met Rikki en Pompom in het bed
van Sinterklaas  Gelukkig hadden we onze Jules terug. De Sint had zich
waarschijnlijk ’s nachts een beetje alleen gevoeld en daarom lekker met
onze klaspoppen geslapen.

Een kijkje in de klas van Juf Clarissa.
Plots stond er een boot in onze klas. Hé, wat is dat nu? We gingen de boot eens beter bekijken en
bespreken. Nadien was het aan ons! We maakten de zee en ook een boot die erop kon varen.
We vroegen ons de dag nadien wel af van wie deze boot nu eigenlijk kon zijn?
De boot was van Sinterklaas en Zwarte Piet. Wauw seg! We bekeken samen met de juf de Sint en Piet. Wat
hebben ze allemaal aan? Wat zouden ze doen? …
Daarna konden we onszelf verkleden en ook met de boot varen. TOOOOEEEET weg zijn wij!

De derde kleuterklas van juf Monique ging naar de voorstelling ‘De Drakentemmer’
Samen met de kleuters van juf Lize
gingen wij op 24 oktober naar ‘De
Drakentemmer’ kijken in het Casino.
Het toneel ging over de stad ‘Krijt’. In de
stad werd het ei uit de grot gestolen dat
zorgde voor de kleuren. Nu de draak het
ei mee had, bleef heel de stad over met
alleen maar zwart en wit…
De acteurs tekenden alles met wit krijt op zwarte panelen zodat we het spannende verhaal goed konden
volgen.
Op het einde van de voorstelling kregen we allemaal een krijtje mee. Dit krijtje was ons geboortekrijtje, dat
alleen kan tekenen waar je later heel goed in zal worden.
Net zoals in het verhaal hebben wij dit in de klas geprobeerd. Nu weet iedereen wat later zijn talent of
beroep zal worden!!

