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VRIJE BASISSCHOOL KOKSIJDE

Voorwoord
Hoe is het voorbije schooljaar meegevallen? Misschien een alledaagse vraag
maar toch is het de moeite om er even over na te denken. Voor de kleinsten
was het een jaar waarin ze voor het eerst in ‘de school’ kwamen. Eerst nog
wat speels en redelijk vrijblijvend maar toch altijd met de bedoeling om er iets
van op te steken. Voor de grootsten was het een jaar waarin ze klaargestoomd
werden om verder door te stromen naar het secundair onderwijs, waar ze
dan opnieuw tot de ‘kleinsten’ zullen behoren. En de andere leerlingen die
ergens tussenin zitten konden terugdenken aan hun vroegere schooldagen en
vooruitblikken naar wat nog komen moest in ‘hun’ school.
Genoeg gefilosofeerd nu…

OPENDEURDAG
INFODAG EN
20
20
1920
R
AA
SCHOOLJ
OPENDEUR

Voor de afdeling
Bliecklaan en Helvetiastraat
op maandag 26 augustus 2019
van 17.00 tot 19.00 uur.
Zeker welkom!

De hoogste tijd nu om jullie allen een fijne
vakantie toe te wensen en om jullie allen,
leerlingen en personeel, te danken voor het
voorbije jaar!
Marc Vandenameele
Voorzitter schoolbestuur

Kinderkrant
‘PleZand’
bestaat ...

1ja0ar!

De 6de klas Helvetia won met een gedicht.

11de jaargan

g - 1ste editie

‘PleZand’ sprankelt, is vlot en speels, maar ook informatief. De krant staat
vol tekeningen, verhalen en foto’s en bevat info over alle activiteiten voor het
jonge volkje van Koksijde. In iedere editie staat een overzicht van de Koksijdse
topevenementen en must-visits voor kids.
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Plezand 01

Omdat ‘PleZand’ 10 jaar bestaat, werd
er voor alle scholen van Koksijde een
wedstrijd uitgeschreven. De opdracht
was: “Wat vinden de kinderen leuk in
Koksijde?”. Twee klassen van De Ark
wonnen een prijs. Proficiat!
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De 3de kleuterklas Helvetia won met een werkstuk.
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Beeldende
kunst
De beeldjes werden in 3 fasen
gemaakt. Fase 1 vond plaats
in Dunecluze. Daar maakte
iedereen reliëf in een plat vlak
klei dat later de romp van de
mannetjes werd. Dit gebeurde
met een potlood, een mesje,
… Men boetseerde een hoofd,
een muts, armen en benen.
Alle onderdelen werden dan in
een speciale oven op 980 °C
gebakken. Fase 2 gebeurde
in de klas. De leerlingen
verfden de romp en de
muts. Vastmaken van armen
en benen was fase 3. Het
resultaat mag gezien worden.

De kok
en de
keukenprinses.

In onze keuken van de
poppenhoek
werden
de
lekkerste
gerechten
geserveerd. Roeren in de
potten en schudden met
de pan, taartjes bakken en
feestjes
organiseren.
Het
thema ‘komen eten’ was
geboren en het smullen kon
beginnen. Wat is je lievelingsmaaltijd? Wat lust je niet? Durf je proeven?
Een receptje zoeken… Oefenen voor het kelnerdiploma werd in de klas
dagelijkse kost. Deze fantastische week konden we afsluiten met een uitstap
naar restaurant DALI. We namen een kijkje in de keuken en werden er met
lekkere pannenkoeken verwend. Mmm… dat was ‘lekker komen eten’.

Een kijkje achter
de schermen
van het theater

Op dinsdagnamiddag 23 april
kregen de leerlingen van het eerste
leerjaar een uniek kijkje achter
de schermen van het Cultureel
Centrum Casino in Koksijde. De
leerlingen mochten de geheimen
voor en achter het podium
ontdekken, een kijkje nemen in de
regiekamer en als slot mochten
ze zelf even aan de knoppen
om het licht in de feestzaal te
regelen. Als afsluit speelden de
enthousiastelingen een leuk spel
met de lichten en toen…dansen
in een echte danszaal. Supertoffe
namiddag!

Druppeltje drup

Hoe komt het water op school? Waar gaat het water naartoe? Kan je
water zuiveren? Hoe zit het met ons waterverbruik? Met een hoofd
vol vragen deden we aan onderzoekend leren. Onze onderzoeksvragen werden door te experimenteren en te verkennen verduidelijkt.
We trokken zelfs op
waterleidingtocht
door onze school.
Voorwerpen kunnen zinken of door
water
gedragen
worden. Sommige
stoffen lossen op
in water en kan je
mengen. Via filters
werd het troebele
water
gezuiverd.
Wat een wonderlijke waterreis.

Op een echt visserspaard

In mei trok de derde kleuterklas er op uit naar de manege Hacienda. De kleuters
waren al dagen bezig om alles van de zee te ontdekken, maar een garnaalvisser
life bewonderen en meehelpen was nogal een belevenis. Garnalen sorteren,
koken, pellen en opeten. De dappersten der dapperen durfden bovenop het lieve
sterke visserspaard Dina
zitten. Ook onze juf klom er
op. Wat een onvergetelijke
ervaring. De dag erna
kwam het Navigomuseum
aan de beurt met de
fotozoektocht ‘Stekker en
Sterre’. Er was zelfs nog tijd
om te brainstormen over
wat nog meer plezant zou
zijn in ons nu al zo zalige
Koksijde voor de wedstrijd
van Plezand. En… wie won
de wedstrijd…? Juist, onze
klas! JOEPIE!

Theaterstuk
‘Joeri en de
tijdreismachine’

Tijdens de muzische lessen
zijn de leerlingen van het 6de
leerjaar de uitdaging aangegaan om zelf een theaterstuk
te schrijven. In verschillende
groepen werd het verloop
van het verhaal uitgeschreven en daarna werden de
verschillende taken verdeeld:
die van regisseur, geluidstechnicus,
decormakers,
kostuumverantwoordelijken,
acteurs... Iedereen sloeg de
handen in elkaar om er een
plezante voorstelling van te
maken. Het hoogtepunt was
er toen het publiek kwam kijken en de zesdeklassers beloonde met een welverdiend
applaus...

RUBI NAZARE
Sportcoach / Coach sportif
★★★

ZEELAAN 274 - 8670 KOKSIJDE

carlinhorubi@hotmail.com - 0494 70 42 99
fb: Rubi Nazare personal coach

Kalender
VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Start schooljaar

Maandag 02 september 2019

Plaatselijke vakantiedag

Maandag 30 september 2019

Herfstvakantie

Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 03 november 2019

Wapenstilstand

Maandag 11 november 2019

Pedagogische halve werkdag

Woensdag 13 november 2019

Kerstvakantie

Van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020

Pedagogische halve werkdag

Woensdag 15 januari 2020

Plaatselijke vakantiedag

Maandag 03 februari 2020

Krokusvakantie

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 01 maart 2020

Pedagogische halve werkdag

Woensdag 11 maart 2020

Paasvakantie

Van zaterdag 04 tot en met zondag 19 april 2020

Feest van de arbeid

Vrijdag 01 mei 2020

Hemelvaartweekend

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei 2020

Pinksterweekend

Van zaterdag 30 mei tot en met Pinkstermaandag 01 juni 2020

Einde schooljaar

Dinsdag 30 juni 2020 om 11.55 uur

SCHOOLFEESTEN
IN BEELD
De beide schoolfeesten (18 mei en 08 juni) met de
thema’s: ‘Dag allemaal!’ en ‘Radio De Ark’ vielen in de
smaak van groot en klein. Het was echt genieten.

ENKELE BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2019-2020
Ouderavond Bosklassen L5 en 6

Dinsdag 10 september 2019

Ouderavond Bliecklaan

Dinsdag 17 september 2019

Ouderavond Helvetiastraat

Donderdag 19 september 2019

Bosklassen L5 en 6

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september 2019

Italiaans festijn

Zaterdag 12 oktober 2019

Grootouderfeest Helvetiastraat

Woensdag 23 oktober 2019

Herfstwandeling

Vrijdagnamiddag 25 oktober 2019

Sinterklaas op school

Donderdag 05 december 2019 – H vm./B nm.

Saturday-Night-Follies

Zaterdag 14 maart 2020

Feest in De Ark Bliecklaan

Zaterdag 21 maart 2020

Schoolfeest Helvetiastraat

Zaterdag 06 juni 2020

Sport is fijn voor
groot en klein.

Hé, hé, hé, doe je mee? Sport
is fijn voor groot en klein. In mei
hadden we terug onze sportnamiddag met alle kleuters. De
jongste kleuters waren actief bezig in de Helvetiastraat terwijl de
oudste kleuters zich uitleefden in
de sporthal van Koksijde Dorp.
Het aanbod was zeer gevarieerd,
springen op een springkasteel,
rijden met de gocarts, parcours
volgen, parachutespelletjes, spelen met de basketballen, spelen
op ons speeltuintje. Dit was dus
volop genieten!
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Zeelaan 214 – Koksijde – 0471/848.212 – philip@neves.be
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Bakkerij Du Littoral
Zeelaan 235 - 8670 Koksijde

De ‘schooluitvliegers’ van De Ark

Leuk om
te doen
Zoek de 6
verschillen en kleur
de kleurplaat.

Boven van links naar rechts:
Meester Joeri, Manon Heytens, Briseis Dubois, Emilie Baert, Maryam Alabrahim
Midden van links naar rechts:
Liam Kinable, Jelle Deryckere, Emile Florizoone, Ozzy Ballieu, Lowie Declerck,
Basje Gherardts, Trixie Van Isacker, Louise Rappelet, Lucie Proot, Audrey
Anouck Devloo Delva
Onder van links naar rechts:
Milan Zwertvaegher, Remi Pieters, Romain Verduyckt, Xyanu Reynaert
Wij wensen onze zesdeklassers een fijne toekomst!

Wist je dat…

• het 1ste en 2de leerjaar veel leesplezier hadden dankzij de inzet van
vele trouwe leesmoeders en -vader, grootouders en sympathisanten.
• het 6de leerjaar het fietsexamen aflegde met hulp van de politie, de
gemeenschapswachten, heel wat bereidwillige ouders en oud-leerkrachten?
Ook de 4de klas deed mee aan het voetgangersexamen.
• alle lagere klassen volgend schooljaar starten met een nieuwe taalmethode?
• het 3de leerjaar zelf een ‘journaal’ maakte over de voorbije periode?
Ze werden even echte nieuwslezers.
• de 5de klas naar de ‘Lego-studio’ ging in het VTI in Veurne?
• de zesdeklassers de Duinenabdij ‘virtual reality’ bezochten?
• de 3de en 4de klas de boer op gingen voor een hele dag?
• de kleuters van de Helvetia naar de kinderboerderij ‘de Lenspolder’ gingen?
• de vierde klas winnaar werd in de ‘minifoot’?
• de kinderen van De Ark de kaarszakjes voor de actie
van Levensloop versierden?

Vakantie
Twee maanden,
net geen 9 weken.
62 dagen, 1488 uren,
89 280 minuten,
5 356 800 seconden.
Vakantie dus.
Grote vakantie.
Genieten, zingen
en dansen.
Je laten verrassen
en je op sleeptouw
laten nemen.
Mee fladderen
met de vlinder,
de natuur verkennen.
Wegdromen in de wolken.
Leve de vakantie!

• de kinderen tijdens de ‘zontijd’ ook kunnen genieten van
het nieuw zandspeelgoed?
• in augustus in onze school filmopnames zullen gebeuren van het tweede
seizoen van het VRT-programma ‘Beau Séjour’? Enkele kinderen van
De Ark zullen zelfs figuranten zijn.

Geniet van deze dagen zonder schoolbel
en neem alle tijd om op je eigen ritme te tonen
hoe jij medemens wil zijn.
Fijne vakantie gewenst.
Directeur Jan.

Geboorten
• De ooievaar kwam helaas niet op bezoek…
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Restaurant - Tearoom
Markt 34 Veurne - 058 31 27 59

