
 

                    

 

Voor de tweede keer organiseerde GO! Campus Kubik een 

ondernemersch@t.  Het doel van deze ontmoeting tussen 

de ondernemers en mensen uit het onderwijs is informatie 

verzamelen om het eigen pedagogisch project verder te 

kunnen specialiseren.  

Een 15-tal ondernemers uit Limburg schreven zich in voor 

dit evenement. Tijdens de receptie stelden de onderne-

mers en het onderwijzend personeel zich aan elkaar voor. 

Na deze voorstelling volgde een speeddating : een ont-

moetingsmethode waarbij de leerkrachten gedurende 10 

minuten van gedachten wisselden met de ondernemers. 

Op die manier deed het Kubikpersoneel inspiratie op om 

hun lessen in ondernemerschap te verrijken. 

Na deze leerrijke speeddate konden de genodigden, bij 

een hapje en een drankje, nog even netwerken. Het werd 

voor beide partijen een boeiende avond. Zeker voor her-

haling vatbaar. 

Juf Ingrid 

Ondernemersch@t 

Bezoek aan de kermis 

Vrijdag 15 december was een dag vol verrassingen. De kleuters mochten samen 
met de leerlingen van de eerste graad, als verrassing voor Kerstmis, naar de kermis 
gaan. We gingen samen op het molentje. Achteraf werden we door een goede wel-
doener getrakteerd op wafels. Het was een super leuke dag! 

Juf Nele 

Ondernemersateliers 

Bij elk nieuw thema kiezen de kleuters zelf wat ze willen maken of doen tijdens de 
ondernemersateliers. Ze maken zelf plannen of ontwerpen en proberen deze zo 
goed mogelijk op te volgen en uit te werken. Tijdens ‘winterpret’ wilden de deelne-
mers van het atelier drama het themaverhaal uitbeelden. De techniekers probeer-
den op verschillende wijzen voederbollen en voederslingers te maken voor de vo-
geltjes. De deelnemers van beeld maakten een keimooi winterlandschap voor de 
winterdiertjes in de klas. Ze blijven ons verbazen met hun ideeën, die kleine onder-
nemers. Kijk ook eens op onze schoolwebsite (www.gokubik.be) voor foto’s en 
fimpjes van onze ondernemers in spé. 

Juf Ellen 
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De sint kwam met de helikopter. Hij landde op het dak van het in-
ternaat. De pieten gooiden letterkoekjes en snoepjes naar beneden. 
Ze kwamen ook in de klas en brachten lego mee. 
En we mochten met de Sint en de Pieten op de foto. 

Irene, 3de leerjaar 

Sinterklaas en de zwarte Pieten waren in onze klas gekomen. Het 
was erg spannend. Want hij las voor uit zijn groot boek. 
Ze hadden ook cadeautjes bij. Lego friends en Lego Star Wars. We 
waren dolgelukkig. Toen Sint en de Pieten weg waren, mochten we 
met het speelgoed spelen. Het was de leukste woensdag ooit. 

Khyrra, 3de leerjaar 

We zijn op woensdag 13 december met de bus naar Maaseik ge-

weest. Toen we gingen zat de bus heel vol en dat was vreselijk. We 

hebben nog een poosje moeten wandelen, maar toen waren we 

aan de schaatsbaan. Er zijn wel enkele kinderen gevallen, maar er 

waren ook kinderen die het perfect konden. We kregen ook een 

vieruurtje op de schaatsbaan. Toen we terug gingen zaten we als 

eerste op de bus. Er zijn ook veel kinderen in slaap gevallen in de 

bus.  

We zijn op woensdag 29 november 2017 al ‘s morgens vroeg naar 

Plopsaland vertrokken met de lijnbus. Toen we aankwamen mochten 

we ons verdelen in groepjes. Ik zat samen met Luca Z,  Alexana en 

Iswarya. Het was heel fijn en ‘s avonds kwamen we ook terug met de 

bus. 

Luca C 5de leerjaar. 

Sint en Piet op bezoek 

Schaatsen 

Plopsaland 

Op woensdag 6 december landde de Sint met zijn Pieten per helikopter op het dak van basisschool en internaat 
Kubik. Dat is thans wat Sinterklaas beweerde, nadat hij zijn weg naar de leerlingen had gevonden. Iets na negen 
verwittigde de Sint onze school dat hij de weg kwijt was. Uitzonderlijk vervoer had hem ter plaatse gebracht. Zijn 
paard was namelijk ziek door het eten van te veel suikerklontjes. De wachtende leerlingen waren genoodzaakt 
zeer hard te zingen zodat Sinterklaas en zijn Pieten een idee hadden waar ze naartoe moesten. Eens ze ons had-
den gespot werden de leerlingen rijkelijk ontvangen met koekjes en snoepjes die één van de Pieten strooide. 
Gelukkig geraakte Sinterklaas en zijn twee stoere Pieten veilig tot bij ons en werden ze feestelijk onder leiding 
van een muzikale fanfare (zelf geknutselde muziekinstrumenten) ontvangen door onze kleutertjes. Ook de ande-
re klassen van het lager onderwijs hadden een leuke ontvangst voor Sinterklaas in petto, o.a. de mannequin 
challenge. Het bezoekje van de Sint werd afgerond met mooie cadeaus voor iedere klas.    

Juf Sabrina 

Sinterklaas had een probleem; al het speelgoed was gestolen uit zijn speelgoedfabriek. 

Gelukkig stonden onze kleine ondernemers klaar om hem te helpen. Er werd hard ge-

werkt in onze speelgoedfabriek om tegen 6 december al het speelgoed klaar te krijgen. 

We maakten een ambulance, vliegtuigen, auto’s, poppen, minions en nog veel meer. 

Dankzij de inzet van onze kleuters en de hulp van politiepiet kwam alles tot een goed 

einde. 

Juf Nele 

Speelgoedfabriek 
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Het was een fijne avond met LO3 en de opvoedsters. We zijn be-
gonnen met de nageltjes te lakken en elkaars handen te masseren. 
Dan hebben we ons gezicht gescrubd en daarna ons gezicht ver-
wend met een gezichtsmasker. Deze hebben we dan even laten 
intrekken en daarna afgespoeld met water. We kregen ook kom-
merschijfjes voor op onze ogen te leggen om de wallen tegen te 
gaan. Vervolgens hebben we afgesloten met een nachtcrème. Dan 
hebben we nog kort een spelletje gespeeld en zijn we heel ont-
spannen gaan slapen. 
 

Nina, 6de leerjaar 

We reden met de auto naar sporthal De Kommel. 
We deden sporten zoals: hockey, voetbal enz. 
We kregen een 5tal minuten pauze. 
Dat was een beetje kort. Maar ja daarna ging het sporten gewoon weer verder. 
Het was een fijne namiddag.  
Wat ik ervan vond: 3 sterren. 

René Janssen, 4de leerjaar 

Wij waren naar sporthal de Kommel gegaan. 
En we hebben alles met de bal gedaan. 
1 ding was niet met de bal: het hockey. Dat vond ik raar, maar het was wel 
leuk. 
We hadden: hockey, jagerbal, voetbal en de bal tegen de ballonnen  gespeeld: 
Ik vond het superleuk. 

Kyan de Brabanter, 4de leerjaar 

Wellness LO3 

 

Alles met de bal 

Ondernemersateliers: peperkoekenhuisje 

Het groepje van Juf Iris ging een peperkoekenhuisje maken. De kinderen konden 

kiezen uit petit beurre koekjes of speculaaskoekjes en toen kon het echte werk 

beginnen.  

Toen we begonnen waren, kregen we door dat het niet zo makkelijk was als we 

eerst dachten. Het aan elkaar krijgen van de koekjes vonden we moeilijk. We pro-

beerden de muren aan elkaar te maken, maar het peperkoekenhuisje bleef uit 

elkaar vallen. Uiteindelijk is het wel gelukt en het peperkoekenhuisje zal schitte-

ren op het Kerstfeestje.  

Chelsey, 6de leerjaar 

We doen één keer per maand op school een ondernemersatelier. We zaten de 

laatste keer bij Juf Iris. We gingen een peperkoekenhuisje maken, maar dat van 

mij was niet echt een succes, maar die van Nina was wel erg goed gelukt. Kom 

gerust een kijkje nemen bij Juf Iris in de klas.  

Joyce, 6de leerjaar 


