
  

         

 

                                                               1 juni 2018  

 

                 
* Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes of andere gebeurtenissen voor de kinderen worden steeds afgegeven aan 

de klasleerkrachten. De leerkrachten stoppen ze dan tijdens een speeltijd in de boekentassen. 

* De werkgroep verkeer is op zoek naar kinderlaarsjes die thuis niet meer gebruikt worden. Ze mogen 

binnengebracht worden bij juf Mirjam ( zorgcoördinator ). 

* De werkgroep ruilwinkel heeft op maandag 4 juni van 15u tot 17u30 het laatste inzamelmoment. Ze zijn ook nog 
opzoeken naar kledingrekken en kinderkapstokken.  
 
* We zijn op zoek naar het zomerjasje van Katerina : een heel lichtroze met fijn bloemenmotief. Gevonden? Graag 
binnenbrengen bij juf Elke ( muisjes ) 
 
* De klas van juf Tine is op zoek naar reserve zwembroekjes voor jongens! Afgeven kan bij Tine. 

 

                                      
4/6 : rol- en glijweek 2

de
 graad  

4/6 : oriëntatieloop 
4/6 : zwemmen L1A + L5A 
7/6 : kinderraad  
11/6 : facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL  
Week van 12/6 en 18/6 : oudercontacten kleuters en lagere school 
18/6 : zwemmen L1A + L5A / rol- en glijweek 1

ste
 graad  

22/6 : ateliers  
25/6 : zwemmen L1A + L5A 
26/6 : schooluitstap lagere school  
27/6 : afscheid K3 en L6 18u polyvalente zaal  
29/6 : DE SCHOOLDAG EINDIGT OM 11u30 NABEWAKING TOT 12u45 + rapporten lager + regenboogfestival  
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Deze week stond helemaal in het teken van de kinderboerderij! We deden een sorteerspelletje en dachten na over 
welke speelgoeddieren uit onze klas, er in de dierentuin, of op de boerderij wonen. We dachten na over welke dieren er 
op de kinderboerderij zouden wonen waar wij binnenkort naartoe gaan en zochten op de computer foto's van echte 
dieren waar wij in de klas, de speelgoedversie van hebben. Dat deden we goed! Het modderbad verdween en alle 
diertjes kregen een badje tot ze weer schoon waren. We tekenden en stempelden krulletjes bij het schaapje want die 
waren verdwenen! Samen met de juf bouwden we met blokken, een hokje voor elk dier van de boerderij en sorteerden 
we de dieren in het juiste hok. Onze muisjes mochten ook weer met waterverf aan de slag en ze konden 
telspelletjes met dieren spelen en de juf had een boerderij lottospel. Op maandag- en woensdagvoormiddag mochten 
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we weer kiezen waar we gingen spelen zodat onze klasgroep in 2 verdeeld kan worden: ofwel in de klas bij Juf Elke 
ofwel in de voor-en na bewaking bij juf Severina. Lekker rustig en veel qualitytime! Gisteren gingen we normaal naar de 
kinderboerderij maar oei... het regende pijpenstelen en we zagen bliksem, dus toen we bijna aan de boerderij waren, 
hebben we besloten te stoppen bij een grote binnenspeeltuin. Heerlijk was het! Juf Elke trakteerde ook op een ijsje! We 
sliepen bijna allemaal in de bus op de terugweg. De muisjes hebben de trip naar de kinderboerderij nog tegoed! 
Vandaag zijn we naar de moestuin gegaan met de Schildpaddenklas om onkruid te verwijderen zodat onze groenten nog 
beter kunnen groeien.  

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders houden deze week een onderzoek over tellen en cijfers. We bouwen een raket in de klas en kijken naar de 
poppenkast van Louise. Wat was dat mooi!  Wolf zijn papa kwam voorlezen in onze klas. Het was een spannend boek 
‘gewonnen’ over een race op de paardenmolen. Als er nog graag ouders willen voorlezen in onze klas, geef maar een 
seintje! Wij zijn ook al begonnen aan onze cadeau voor Vaderdag. 
 

 
De vogeltjes - juf Tessie  
Wat was het vorige weekend een gek weekend. We moesten op een zaterdag naar school komen?! We deden allemaal 
onze uiterste best op het podium en waren de gekste, stoerste en schattigste dieren! Op maandag zijn we verder 
gestart aan het uitwerken van onze dierentuin. Eerder hadden we al bedacht welke dieren er in moesten wonen en wat 
we in elk hok moesten voorzien. Nu hebben we een plattegrond getekend om te weten waar elk dier moet komen in de 
dierentuin. Daarna zijn we gestart aan onze grote dierentuin in de klas. Deze wordt net zoals op de plattegrond, maar 
dan groter. We zijn op zoek gegaan naar zand, stenen, blaadjes, gras en water. Deze zullen we allemaal gebruiken in de 
hokjes van de dieren. Met lijm kleven we deze dingen er in. Als de dierentuin klaar is moeten we nog op zoek gaan naar 
de dieren en dan is hij helemaal klaar om ermee te spelen! 

 
 

De bezige bijen - juf Isabel 

Wat een leuke week hebben wij gehad! Maandag gingen we naar het IJssloeberke en leerden we hoe ze het ijs maken. 
We konden er ook spelen en natuurlijk een lekker ijsje eten! Woensdag kregen we 4 wandelende takken in de klas. Wat 
een leuke diertjes! We zorgen er goed voor. Op donderdag mochten we op bezoek bij de brandweer. Wat een 
geweldige ervaringen deden we daar op. Een ritje in de brandweerwagen, rondstappen in de rookkamer, blussen, 
brandweerkleren aandoen enz... Het was echt superleuk. En we sloten de week af met een dagje spelen bij Rafje en 
Otje. We zijn moe maar voldaan!  
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

De vinnige visjes zijn deze week heel goed gestart. Maandagochtend zijn we samen met de bijtjes naar het IJssloeberke 
geweest om daar te kijken naar het kalfje en de koeien. We ontdekten hoe ijs wordt gemaakt en natuurlijk proefden we 
ook of het lekker ijs was. We waren er dol op! Op dinsdag vierden we weer feest in de klas, Elias was jarig, en mochten 
we nog eens lekker smullen. Hiep Hiep Hoera voor Elias! Vorige week waren we al heel benieuwd waarom de muggen 
ons eigenlijk altijd prikken. Dit onderzochten we en we kwamen te weten dat ze dit niet zomaar doen. We gingen ook al 
aan de slag voor onze Vaderdagcadeautjes. Wat het is, blijft nog een verrassing. Spannend! Volgende week gaan we 
kijken hoe het komt dat een flamingo op één been kan blijven staan en kunnen wij dit ook?! Vrijdag 8 juni gaan de 
vinnige visjes nog een keer op uitstap. We gaan ontdekken hoe een dagje kamperen eruit ziet bij de caravan van Vic op 
de Baalse Hei, joepie! 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Deze week leerden we weer een nieuwe letter, de T . Teo en Tuur vonden dan ook dat zij met twee in de letterkoffer 
mochten. We gingen ook aan de slag met onze letterblaadjes en de juf keek welke letters we allemaal al kenden. Op 
donderdag gingen we met de bijtjes naar de brandweer. De papa van Ruben is brandweerman en we mochten er leuke 
dingen doen. Iedereen mocht even in de kleren kruipen van een echte brandweerman, we mochten allemaal met de 
waterslang blussen , we maakten een ritje met een brandweerwagen en we mochten heel de brandweerkazerne zien. 
We leerden er ook hoe we uit een huis vol rook kunnen ontsnappen, we mochten dat zelfs oefenen in de rookkamer. 
Dat was spannend want we zagen er echt niks. Bedankt papa Bjorn voor de fijne, leerrijke dag. We werkten ook al aan 
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ons cadeautje voor Vaderdag, de papa’s zullen blij zijn. Wie er thuis een deksel van een schoendoos heeft liggen mag 
dat maandag meebrengen. 
 

 

De schildpadden - meester Bart  

We zijn deze week weer gaan zwemmen in het Stadspark. We kregen daar onze eerste zwemles, daarna konden we in 
het pretbad spelen. Samen met de muizen hebben we onze moestuin verzorgd, onkruid uitgedaan, planten verzorgd en 
lekkere verse tomaten geplukt. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over de vervuiling van plastic in de 
oceanen, dat roken slecht is, over iemand die een kleuter heeft gered en de processierupsen. We zijn deze week ook 
gestart met een nieuwe stille werktijd. Die bestaat uit lego bouwen, figuur bouwen, knikkerbaan, lezen, techniek en vrij 
knutselen. We werkten deze week ook aan onze onderzoeken van glowstick en afval in de zee. We leerden ook een 
nieuwe letter de ‘Z’. We zijn ook al gestart aan ons knutselwerk voor Vaderdag. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens de rekenles blijven we oefenen op + en - tot 10, zodat we supersnelle rekenmachines worden! We maakten een 
toets, leerden over de omtrek van een wei en een bank, we gingen wegen met de weegschaal, en maken ook 
oefeningen tot 20. Tijdens taal leren we over de verdubbelaar: één spin, twee spinnen, één tak, twee takken. We zijn 
druk in de weer met een interessant cadeautje voor Vaderdag. Nog even geduld, vaders! De dieren uit het Axenbos 
kwamen ons vertellen dat het niet goed is om afval in de natuur te gooien. Gelukkig gooien de lieveheersbeestjes alle 
afval helemaal prima in de vuilnisbak! Goed he! Leon bracht iets spannends me uit de zee. We onderzochten wat het 
was, en ontdekten dat het het rugschild van en zeekat is. Neen, dat is geen poes! Wél is het een soort inktvis! Denken 
jullie maandag aan de zwemzak? Sommige kinderen zijn niet in orde met het turngerief. We turnen nog de hele maand 
juni op dinsdagen. Zorgen jullie dat je kind in orde is? In de week van 18 juni is er een rol- en glijweek voor de kinderen 
van het eerste en tweede leerjaar. Meer info volgt! 

De pinguïns - meester Pieter   

Pffft wat een warme week hebben we achter de rug. De temperatuur swingde de pan uit. We trokken daarom 
regelmatig naar buiten (in de schaduw) om wat afkoeling op te zoeken. Op maandagnamiddag trokken we met een 
dikke laag zonnecrème en veel petjes op te voet naar de bibliotheek. Daar brachten we onze boekjes binnen en 
ontleenden we er ook nieuwe. Tijdens de lesjes taal leren we langere en langere woorden lezen, we speelden ook 
regelmatig pinguïntje (variatie op galgje) en oefenden onze eerste zinnendictees in.  Bij rekenen was het voornamelijk 
aftrekken tot 20 over de brug en de klok die op het menu stonden . Tijdens onderzoekjes proefden we van heerlijke 
esdoornsiroop van de Canadese tante van Fleur, zagen we een helicopter spectaculair opstijgen via Arno en leerde 
Mohammed ons alles over de katapult. Op donderdag was juf Tineke er weer en gingen we aan de slag voor 
Vaderdag. Deze vrijdag stond er dan weer een talentenronde gepland en trokken we naar een andere klas. Kortom een 
warme maar goedgevulde week. 
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week herhaalden we een aantal woorden met lange, korte en andere klanken in het woordpakket. We luisterden 
naar een verhaal van Aadje Piraatje en bespraken de hoofdpersonages. Bij het rekenen herhaalden we optellen en 
aftrekken tot 100 en leerden we x7. Dinsdag gingen we naar de bib en daar gebeurde wat spannends. Het brandalarm 
ging af en we moesten deelnemen aan een brandoefening. Maandag werkten we onze maquettes af. Dinsdag verfristen 
we ons met voetbadjes en watergeweertjes. Dat deed deugd in dat warme weer. Donderdag leerden we de plattegrond 
van onze school kennen met een aantal opdrachten. Vrijdag maakten we de school na in het klein.   

 

De wasberen - meester Thomas  

We begonnen onze week met een praatronde. Hier vertelden vele wasberen over het schoolfeest. We vonden het 
allemaal superfijn! Na de praatronde startten we met spelling. We oefenden deze week op het verenkelen en 
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verdubbelen. Hier blijven we de volgende weken nog goed op oefenen. Dinsdag gingen we samen met de 
duizendpootjes naar de bibliotheek. Tijdens ons bezoek was er ook een brandoefening. Dit deden alle wasberen en 
duizendpootjes super! We leerden deze week ook de maaltafel van 7. Ook leerden we onze eerste vorm van cijferen. 
Wat worden de wasberen toch snel groot. Donderdagnamiddag begonnen we aan onze cadeaus voor Vaderdag. Onze 
cadeaus blijven natuurlijk nog een verrassing.   

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam maakten we zelf katapulten.  Nu gaan we ze uitproberen. Het was heel leuk! We raapten zwerfvuil rond 
de school. We doen mee aan een zwerfvuilactie van de stad. We kregen fluovestjes, grijpstokken, handschoenen en 
vuilzakken. We vonden het heel tof. We maakten een cadeau voor Vaderdag. Het is héél grappig maar het blijft nog een 
geheim! We mochten kiezen of we onderzoek gaan doen of weer zelf gaan lesgeven. We willen bijna allemaal zelf 
lesgeven. Lore gaat dan nog eens een taalles doen over discussiëren. Donderdag was er bliksem en het regende heel 
hard. We zagen allemaal een bliksemflits door het raam. Het was deze week heel heet! We hadden vrije werktijd. We 
mochten de massagespullen van juf Tinne lenen. Ot, Romaisa, Fiere, Badr 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We maakten zelf gezelschapsspelen en  testten deze uit. We oefenden onze stokkendans en het was een groot succes 
op het schoolfeest. We leerden over de verkeersborden en maakten er een toets over. We fietsten naar het Stadspark. 
Daar deden we een fietsparcours om de verkeersborden nog beter in te oefenen. We vonden het leuk! De mensen van 
de preventiedienst vonden dat we het heel goed gedaan hadden. We hebben geknutseld voor Vaderdag. Het is iets heel 
cool! We maakten de laatste seizoensfoto' s van de lente.  
Juul en Femke 

 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

We hebben voor Vaderdag gewerkt en we zijn bijna klaar. We hadden rol- en glijweek. Dus gingen we dinsdag naar het 
skatepark. We hebben een OHF (onthoudfiche) gekregen over planten en bomen. Op zaterdag hadden we schoolfeest 
en het was heel leuk en we hadden forum gedaan. En vrijdag hadden we ons laatste controledictee van dit schooljaar. 
Nerses en Jan 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse - meester Bram 

We leerden deze week alles over geld: kapitaal, rente, interest, hypotheek … zelfs btw gaan we nooit meer vergeten! De 
derde graad had rol- en glijweek, dus  zijn we dinsdag op het skatepark gaan rollen en af en toe glijden. We hebben de 
pleisters die we bij hadden gelukkig niet nodig gehad! Donderdag leerden we in de leerkring over Joseph Rudyard 
Kipling, het computerspel Sonic en “Hoe Hitler aan de macht kwam”. Super leerrijk! We hebben deze week uiteraard 
ook alvast hard gewerkt voor Vaderdag... Maar de warmste week stond toch vooral in het teken van Lucien! De 
kakelverse zoon van Juf Ilse is geboren op 28 mei. Hij is super schattig. 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week gingen we van start met enkele lessen rond seksuele en relationele vorming. Er werd heel wat gelachen en 
gegiecheld! Er kwamen verschillende thema’s aan bod: lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, voortplanting, 
zwangerschap en geboorte en verschillende soorten relaties. We bekeken ook de onthoudfiche van de voedselketen en 
het voedselweb en we startten met onze cadeautjes voor Vaderdag. 
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