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topfeest
Bij deze nogmaals dank én felicitaties aan
alle toppers en topte@mleden voor het
geduld en de inspanningen tijdens de soms
wekenlang durende voorbereidingen.
We kunnen gelukkig ook altijd rekenen op
tientallen toegewijde vrijwillige helpers. Om
te beginnen is er de – deels vernieuwde –
harde kern van ouderraadleden. Er komen
nogal wat vergaderingen bij kijken om zo’n
groots evenement te organiseren. Namens
de kinderen: van harte bedankt Phaedra,
Dorien, Marina, Leen, Jef, Leen, Karla en
Kristine ! En dan nog een dikke merci aan
al die geëngageerde ouders die ingingen op
onze vraag om extra hulp tijdens het
schoolfeest: Frederik Vanuytsel, Toon Raes,
Tim Op ’t Eyndt, Bieke Leyssen, Katelijne
Vanwetswinkel, Martine Claes, Birgit De Wit,
Wandee Jarassri, Guy Branders, Wouter
Geelen, Els Verkuringen , Gert Boonen, Joke
Verrijckt, Astrid De Beukelaer, Kathy
Geeraerts, Evert Van Berge, Nick Mertens,
Glenn Molenberghs, Joke Peeters, Veronique
Horemans en Steven Verbiest. En wat
hadden we moeten doen zonder Staf? Als
die man niet in zijn eentje een
aanhangwagen of tien vervoerd had van 64
naar 81 en omgekeerd, dan hadden we het
feest wel kunnen vergeten.

De mooie samenwerking tussen al deze
mensen en de positieve sfeer die dat met
zich meebracht, heeft er toe geleid dat het
weer piekfijn in orde was, dat het weer TOP
was!

tombola
Wie lotjes gekocht heeft, kijkt best de lijst
nog eens na. Er staan er nog wat prijzen op
hun eigenaar te wachten.
Ze zijn af te halen bij Nicky op het
secretariaat van woensdag tot vrijdag. De
andere dagen kan je bij Eric of bij de juf van
de klas terecht.

Mooie eerste prijs voor
schooltombola dankzij

onze

Dankjewel voor die knappe fiets, Ellen en
Wim!

ontbijt aan huis

Onze dankbaarheid gaat ook naar de vele
charmante medewerkers van Chiro Jomesa
Punt: Tiemen, Gilles, Niels, Vince, Joren,
Dries, Michael, Hanne, Sarai en Charlotte.
Zij hebben hard gewerkt en wij hebben er
van genoten om hen even terug op onze
school te hebben.

Zondag 11 juni kunnen jullie weer genieten
van een heerlijk ontbijt. Je ontbijt wordt
door onze ouderraad aan huis bezorgd. We
verspreiden de inschrijvingsformulieren op
papier, per mail, via de website en facebook.
Er zijn twee verschillende documenten waar
je gebruik kan van maken en je krijgt ze
misschien dubbel. Maar het kan nooit kwaad
om ze door te geven aan buren of familie.
Geef je inschrijving en het te betalen bedrag
mee naar school. Het is uitzonderlijk dat we
vragen om cash mee te brengen, het wordt
onmiddellijk overhandigd aan de ouderraad.

studeermaatje

Neen, wij stoppen jarige toppers niet in een
hokje. Maar net als nogal wat volwassenen,
zijn sommige kinderen gebaat bij een
prikkelarme omgeving. Daar kan een
studybuddy bij helpen: een houten
constructie op de bank die open- en
dichtgeklapt kan worden. In de handel zijn
ze vrij duur. Maar de opa van Matthias is een
handige schrijnwerker. Hij maakte 10 stuks
voor top@punt, zonder de werktijd aan te
rekenen. We hebben ze nu aan de helft van
de normale prijs. De dingen worden in alle
klassen intensief gebruikt, zowel de
leerlingen als de leerkrachten zijn er mee in
hun nopjes. Dankjewel, Jan Jansens!

Het boek met mooie tekeningen en
duidelijke teksten is geschreven door
Liesbet Slegers. Zij is een van de beste
kinderboeken schrijfster. Plezant om dingen
in te ontdekken, te zoeken of gewoon te
luisteren naar de tekst. Met een schat aan
woordenschat over het bouwen van een
vrachtwagen: cabine, assen, motor, wielen,
verf, zetels. En wist je dat er in de fabriek
een
lakstraat,
robotten
en
zelfs
verkeersborden zijn? DAF Westerlo heeft dit
boek laten ontwerpen voor kinderen. De
papa van Siebe Pieters werkt bij DAF.
Dankzij hem kreeg elk kind van Nelle en
Siebe hun klas dit prachtige boek. Zij gaan
er thuis nog veel leesplezier aan beleven.
Dank U , koningsklas

opbergkisten
En ook de papa van Femke en Berne kan
prima timmeren. Hij maakte voor de
ouderraad een tiental grote, handige
opbergkisten. Alle feesttenten passen daar
netjes in. Gedaan met afscheurende dozen
en wegglippende palen. Knap werk, Koen,
dankjewel!

LIES en RAF bij DAF
Siebe toonde ons een prachtig boek over
DAF vrachtwagens.

naar de volkstuintjes van Geel
In de volkstuintjes Brukel in Geel was er op
dinsdag 16 mei nog iets meer leven dan
anders. Onze Koningsklassers kregen er
uitleg van tuinders en leerden er alles over
zaadjes, plantjes en groenten. Ze luisterden
eerst naar het verhaal van Rikki en de tuin
van opa en mochten nadien zelf aan de slag.
Ze mochten sla, peterselie, … planten en
zaaiden pompoen, courgette,… . Ook gingen
ze op zoektocht in de tuintjes naar
verschillende groenten en ondertussen
kregen ze uitleg van enkele enthousiaste
tuinders. Dit is een mooi project waar
kinderen op een speelse wijze kennis maken
met het tuinieren.

ver vooruit
Voor wie al een feestlocatie wil reserveren:
Pastoor Dirk liet weten dat de Eerste
Communie in 2018 zal doorgaan op zaterdag
21 april te 14.00 uur in de kerk van ’t Punt.

toneel ‘wegversperring’

toppunt 2
De mama van Teun Michiels deed ook een
fantastische schenking: een kleine 20
prentenboeken en 10 educatieve spellen.
Allemaal zo goed als nieuw. Dankjewel,
Liesbeth, we zijn er écht heel blij mee.

de boer op met de nijntjes

Op 20 april mochten de nijntjes
en
koningsklas naar het theater in het cultureel
centrum
van
Geel.
Het
toneel
“wegversperring” werd heel interactief
gebracht. De kleuters mochten mee op het
podium waardoor ze dicht bij de spelers
kwamen. Op het einde mochten ze zelfs
spelen met gebruikte materialen. Allen
hebben we hiervan ten volle genoten.

Vandaag gingen we de boer op met de
Nijntjesklas. We mochten allemaal op de
grote tractor zitten en bewonderden de
kalfjes en de koetjes. Met dank aan Remie
en Josephine voor het woordje uitleg en de
gastvrijheid. Ook aan Karine voor de
begeleiding. Het was een hele leuke uitstap.
Carolien en Anja

naar de kapper
Op dinsdag 9 mei zagen wij er piekfijn uit.
Kapster Diane had Rik zijn haar geknipt en
wij kregen gel of een mooie vlecht in onze
haren. We waren super cool en mooi.
Dankjewel, Diane van alle kleuters van de
kabouter- en kikkerklas.

dierenweek
In april kwamen er heel veel dieren naar
onze klas. Honden, een poes, kuikentjes,
een konijn , een cavia en een paard. Alle
kabouters en kikkertjes hebben er van
genoten want het is superleuk met dieren in
de klas. De dapperste durfden zelf op een
paard gaan zitten. Dankjewel, aan alle
mama’s, papa’s en opa’s die met hun dieren
langskwamen. Kabouter- en kikkerklas.

natuurknappe nijntjes
In onze Nijntjesklas gingen we op zoek naar
kriebeldiertjes. We leerden over bijen,
lieveheersbeestjes, vlinders, rupsen en
mieren.... We bestudeerde de mieren in ons
mierenhotel. Met een vergrootglas zien
insecten er best boeiend uit.
Carolien en Anja

toppunt
Summer van 5L schonk de koningsklas weer
geweldig mooie verkleedkledij en verkleed
accessoires. Hartelijk Dank

mamadag
Dinsdag 4 mei was het mamadag. Wij
hebben
samen
met
de
mama’s
relaxatieoefeningen
gedaan,
wafels
gebakken, geschilderd, verhalen gelezen en
nog zoveel meer. Het was een heel
aangename voormiddag. Dankjewel aan alle
mama’s en oma’s.

Hooibeekhoeve en Prinsenpark

Maandag 8 mei bracht de 1ste graad een
bezoek aan de Hooibeekhoeve en het
Prinsenpark. Op de boerderij ontdekten we
hoe de koeien worden gemolken met een
robot en mochten we koeien aaien en eten
geven.

topagenda
woensdag

24/05

geen school,
pedagogische
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30/05

namiddag: sportdag
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schoolreis kleuters
Ollemanshoekje
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01/06
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Gallo-Romeins
museum Tongeren

donderdag

15/06
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woensdag

14/06

schoolviering

vrijdag

23/06

Sportdag 5L & 6L

dinsdag

27/06

receptie 3K

woensdag

28/06

receptie 6L

Punt pakt uit

De huifkar bracht ons van de ene naar de
andere activiteit. In het Prinsenpark gingen
we op zoek naar het lente-elfje, onderweg
maakten we een lente-parfum en keken we
door de ogen van een insect. Het was een
super-natuurknappe-dag, maar we zagen
wel dat de koeien niet zo samenknap zijn als
wij!

