
  

         

 

                                                                                  10 februari 2017  

 

                 
ONDERWIJSCHEQUES 

De onderwijscheques mogen binnengebracht worden op ons secretariaat. 

DE WONDERE PLUIM 

Op woensdag 22 februari doen we mee aan De Wondere Pluim. Die voormiddag 
toveren alle kinderen die ingeschreven hebben weer fantastische verhalen op hun 
schrijfbladen. Wij zoeken nog (groot)ouders die in de ouderjury willen zetelen! 
Aanmelden mag via secretariaat@freinetschoolderegenboog.be .  

 

                                      
14/2 : kijkdag peuters  
21/2 : kinderraad 
24/2 : carnaval op school 
27/2 : start krokusvakantie 
3/3 : einde krokusvakantie 
 
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi 
Deze week zijn we verder gegaan met ons onderzoekje over mama’s. De kleuters hebben foto’s meegenomen van hun 
dierbare moeders, waar we allerlei leuke spelletjes rond gespeeld hebben. Om deze betekenisvolle foto’s een mooi 
plekje in de klas te geven, knutselen de muizen elk een zelfgemaakte fotokader in elkaar. De nieuwe peuters kregen de 
kans om de verschillende hoeken te verkennen en kennis te maken met onze routines. Het verschonen van de twee 
hamsterkooien was een grote favoriet! Donderdag was het opendeurtje, dus mochten de muizen weer gaan 
experimenteren in een andere klas met een mix van kinderen uit verschillende kleuterklassen. Vrijdag werken we onze 
kunstwerkjes af en gaan we bij meester Saan zingen op leuke gitaarmuziek om de week gezellig af te sluiten. 
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De vlinders - meester Saan  

Connie de tante van Nelle kwam op bezoek naar onze klas. Ze is een kapster en had allerlei spullen van de kapper bij. 
We stelden vragen en mochten voelen aan de borstels. Kaat (mama van Vic) was onze proefpersoon en kreeg een nieuw 
kapsel. Als je haren geknipt worden moet je stil zitten en je benen naast elkaar doen anders zit je schuin en worden je 
haren schuin geknipt. Dat is niet de bedoeling. We keken aandachtig naar wat Connie allemaal deed. Daarna was het de 
beurt aan ons om onze haren mooi te maken met rekjes, klemmetjes en gel. Waaw! iedereen was klaar om naar een 
feest te gaan! Ik onze eigen kapperszaak gingen we verder aan het werk. De poppenharen werden gewassen en daarna 
werden er rekjes en vlechtjes in hun haren gedaan. We hebben ook nog een eigen verhaal gemaakt met plasticine 
figuren. Mooi! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes leerden deze week nog wat meer over sprookjes bij. We schilderen allemaal een hele mooie schoen, net 
zoals het muiltje van Assepoester. Je kan ze bewonderen naast de klas van de nabewaking. We maakten ook nog 
heerlijke pudding van Goudlokje en de 3 beren. En wat kunnen die vogeltjes goed eten! We maakten in onze klas deze 
week een voelparcours voor onze voeten, dat was heel leuk. Om de week af te sluiten hebben we een sprookjestocht 
gedaan met allerlei opdrachten en spelletjes.  

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Ludo ons Lettermonster grabbelde deze week een nieuwe letter uit onze letterdoos. Met de D gingen we op zoek naar 
woorden die we hiermee konden maken. We begonnen ook een onderzoekje over dino's, toepasselijk met deze letter! 
Volgende week gaan we nog een beetje verder werken met de D. Woensdag hadden we een jarige in de klas: Ruben 
werd 5 jaar! Nogmaals een dikke proficiat voor deze flinke kapoen! We smulden van heerlijke cakejes die Ruben had 
meegebracht. Op donderdag gingen we samen met de Vinnige Visjes op uitstap naar het Oertijdmuseum in Boxtel, 
Nederland. Wat hebben we mooie dino's gezien! De grootste, kleinste, gevaarlijkste,... Ze waren er allemaal! We deden 
een fotozoektocht en ontdekten buiten de hele dinowereld. Het was een superfijne dag en moe maar voldaan keerden 
we terug met de bus naar school. Dit zullen we niet snel vergeten. 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

We hebben een bijzondere week achter de rug. We gingen deze week namelijk op uitstap naar het dinomuseum! We 
keken niet alleen uit naar de dino's, maar ook naar de bus. Elke dag vroegen we of het eindelijk donderdag was. En het 
was zeker de moeite! Al de dino's die we in de klas al leerden kennen, zagen we nu ook echt staan. Er waren dino's die 
supergroot waren, maar ook hele kleine dino's. Ze brulden en bewogen zelfs, heel spannend hoor. Eerst mochten we 
binnen op zoek gaan naar skeletten van dino's, daarna was er buiten een park waar allemaal dino's in stonden. We 
waren helemaal onder de indruk! Ons volgende onderzoekje zal gaan over robots, weer een onderzoek om naar uit te 
kijken! 

 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa 

Deze week zijn we verder gegaan met ons onderzoek rond pizza’s. Maandag mochten we langsgaan bij een echte 
pizzeria, daar hebben ze ons laten zien hoe je pizza’s maakt en wat je er allemaal voor nodig hebt. We kregen allemaal 
iets om te drinken en mochten aan een hele grote tafel gaan zitten in het restaurant. Toen we weer terug wilden 
vertrekken, kregen we van de kok nog 6 pizza’s mee! Als we terug op school waren, hebben we ze meteen opgesmuld. 
Op dinsdag mochten we een hele dag niet in onze klas, er kwamen werkmannen in onze klas werken en akoestische 
panelen hangen. Dus zaten we heel de dag in het restaurant van onze school. Daar hebben we veel gespeeld en we zijn 
ook nog even bij juf Tessie gaan spelen. Op woensdag gingen we tellen met pizza’s: waar liggen er meer/minder? Op 
donderdag gingen we dan zelf pizza’s maken en kregen we van de juf onze oberdiploma’s.  Op vrijdag kwam juf Myriam 
nog even langs om te vertellen over Kameroen.  
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De schildpadden - meester Bart  

De Vogeltjes kwamen deze week hun onderzoek van judo voorstellen. Zelf hebben we deze week gewerkt rond ons 
onderzoek van tanden. Het was deze week ook een heel rekenkundige week. We moesten raamfiguren maken met 
tanden, tanden tellen en aanvullen. We speelden ook samen met de meester een rekengezelschapsspel. We leerden 
deze week ook een nieuwe letter de 'A'. Deze week was ook de start van een nieuwe vrije werktijd. We werkten met 
digitale prentenboeken op de iPad, volgden legoplannetjes, konden voetballen, een tekening maken, figuren maken 
met steeknagels en een poppenkast spelen. De kinderen waren in de nieuwsronde helemaal in de ban van motorrijders. 
Deze week was ook de afsluiter van het meten. We hebben 10 dagen lang een groeiende krokodil gemeten.  

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  het woordje ring ( ng). We zijn begonnen met de leesrups: de kinderen kunnen stickers 
verdienen per 10 leesminuten. Ze hebben al veeeeel stickers verdiend! Wanneer de leesrups vol is, zorgt de juf voor een 
verrassing! We luisterden naar een verhaal over een schip dat doormidden brak. Alle olie stroomde in de zee.  
Dinsdag bestudeerden we wel 100 dieren. We verdeelden ze in verschillende groepjes: welke dieren zijn pelsdieren? 
Welke dieren komen uit een ei? Tijdens rekenen zijn we bezig met de getallen tot 20  en we leren over kalenders. We 
maken vraagstukjes en zijn stevig in de weer met + en - tot 10. Zo worden we sneller en sneller! Maandag gaan we weer 
zwemmen. Denk je aan je zwemgerief? 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we in de lesjes  het woordje ring ( lettercluster ng). Om het lezen wat te promoten zijn we 
gestart met de leesrups: de kinderen kunnen stickers verdienen per 10 leesminuten. Een groot succes want op 
donderdag hadden we al 38 stickers (380 minuten)! Wanneer de leesrups vol is, zorgt de meester voor een verrassing! 
Op maandag gingen we voor de eerste keer zwemmen zowel spannend voor ons als voor onze ouders. We werden in 
verschillende groepjes verdeeld en vonden het super leuk. Tijdens onderzoekjes leerden we over het kompas en hoe je 
er gemakkelijk eentje kan maken. We ontdekten ook Morse en schreven zo leuke briefjes naar elkaar. Tot slot kwamen 
ook de planeten op bezoek, ze ontdekten we dat de planeet Aarde de 3de planeet van de zon is en dat Saturnus een 
ring om heeft. Volgende maandag gaan we weer zwemmen. Vergeet je zeker je zwemgrief niet.  

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week herhaalden we het woordpakket met ng en nk. We leerden nieuwe oefeningen tot 100 en de maaltafel van 
4. Nu goed blijven oefenen thuis, want het worden er meer en meer. We leerden ook wat samenstellingen en 
afleidingen zijn. Maandag maakten Ona, Ahmad en Nele waterijsjes voor de klas met verse sinaasappelen. Daar hebben 
we dinsdag lekker van gesmuld. We bekeken ook het schilderij van Pieter Breughel. 'De kinderspelen'. Zo kwamen we te 
weten hoe kinderen vroeger speelden. Ahmad vroeg zich tijdens de praatronde af hoe ver Spanje is. Ot heeft een tante 
die in Spanje woont. We skypten met haar om het antwoord te weten te komen. Tot bovenaan in Spanje was het al wel 
12 uur rijden. We waren erg nieuwsgierig en kwamen nog veel te weten over Sevilla. Het was er 17 graden en er rijden 
paarden met koetsen rond. Je kan er ook flamenco dansen. Vrijdag namen we de actualiteit even onder de loep en 
maakten onze eigen krant. Volgende week maandag gaan we weer zwemmen. Denken jullie aan de zwemzakjes?  
 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
De ateliers waren leuk! Sommigen hadden escaperoom, ze waren later buiten omdat ze codes moesten kraken. Er 
waren veel leuke dingen maar we konden niet alles meer kiezen. 
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We zijn gaan zwemmen voor de eerste keer. Het was heel leuk. Er was een glijbaan. Het is ook een groot zwembad! We 
werden allemaal in groepjes verdeeld in het zwembad. 

Op de kinderraad hadden ze gevraagd om kaartjes te maken om te verkopen. Wij hebben ze al gemaakt. De kaartjes zijn 
nu aan het komen. Het geld van die kaartjes gaat naar de speelplaats om nieuwe dingen te kopen.  

 We werden in groepjes verdeeld om een schat te verstoppen. We zetten een kruisje op een plattegrond van de school 
waar de schat verstopt was. Een ander groepje moest de schat zoeken. Zo leerden we hoe je een kaart bekijkt. 

We leerden iets nieuws bij rekenen. We leerden een ‘valsspeeltrucje’  om gemakkelijker te rekenen. We leerden ook de 
maaltafels met grote getallen en getallen met nullen. We kunnen het nu allemaal heel goed. We kunnen eigenlijk veel 
meer dan we denken! 

Het is ook deze week de kippenweek. Per dag hebben we kinderen die de kippen mogen verzorgen. Dat vinden we wel 
leuk. 

We leerden een lied: ‘Zelf wel’. Het betekent dat je niet moet wachten tot je oud wordt om voor de natuur te zorgen. 
We moeten het nu doen. Het is de zanger van ‘Geef me een kus’.  Het is een echt rock-’n-roll lied.Zorg goed voor het 
milieu! 

Vergeet je zwemtas niet!!!!! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We maakten een nieuwe schooldans samen met de neushoorns. We oefenden al erg hard. Vorige week waren er 
ateliers. Er waren weer leuke dingen. We rondden de onderzoeken van techniek en fairtrade af. We kregen nog een 
heerlijke chocolade - lekstok! We zijn ook gestart met zelfstandige onderzoekjes in kleine groepjes. We hebben weer 
kaartoefeningen gedaan over de landbouw en veeteelt in onze provincie. Jitske en Oumaima 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Juf Luna was deze week opnieuw bij ons. We speelden een spel over dieren en de boerderij. Tijdens godsdienst werkten 
we samen. Alle godsdienstjuffen hebben een project in elkaar gestoken over vluchtelingen. We speelden ook een 
oneerlijk spel. Het onderzoek over fairtrade is afgerond. We kregen nog een lekkere beloning. Nu zijn we gestart met 
kleine onderzoekjes. Deze week zijn we ook gaan zwemmen in het nieuwe zwembad van Turnhout.  
Helena & Vic 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag hadden we een nieuwe onthoudfiche gekregen over het Oude Griekenland. In het Oude Griekenland hadden 
ze  heel andere rechten, vrouwen en slaven hadden bijna geen rechten. We leerden ook nieuwe Franse woorden over 
dieren. Wouter kwam naar onze klas. Hij is heel leuk en grappig. Dinsdag hebben Cis, Bas, Vanik en Achraf een turnles 
gegeven. We vonden het heel leuk. We hadden een rekenles met spijkers en we moesten heel precies meten. We zijn 
ook gestart met de schoendozen.  We gaan een hele stad bouwen. Woensdag hadden we drie toetsen: één van rekenen 
en twee van Frans. Sommigen vonden ze makkelijk, sommigen vonden ze moeilijk. Bij godsdienst en zedenleer waren de 
groepen samen. Donderdag maakten we een tekening bij de vrije tekst die we met z’n twee schreven. Cis, Ziggy en 
Lennert 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Juf Ann was deze week ziek, volgende week ook nog. Omdat het moeilijk is om vervanging te vinden werkten we in 
verschillende klassen aan onze taken. Voor rekenen maakten we leertaken en allerlei oefeningen. Voor taal werkten we 
aan drie lessen en Frans oefenden we in onze bundel van planète. Als we klaar waren mochten we een vrije tekst 
maken, een mini-onderzoek doen, aan een out of the box opdracht “De tuin van Damgor” werken of lezen. Op vrijdag 
was Fred in de klas bij ons, hij heeft ook een diploma voor meester.  
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