
  

         

 

                                                                                  10 maart 2017  

 

                 
OP TIJD NAAR SCHOOL 

We verwachten dat alle kinderen om 8u45 aanwezig zijn op school. Op die manier worden de praatrondes of andere 
activiteiten niet verstoord. Namen van de laatkomers worden genoteerd en de ouders zullen er persoonlijk over 
aangesproken worden indien dit regelmatig voorvalt.  

   

                                      
16/3 : talentendag 6

de
 leerjaar  

17/3 : lentebrunch voor de kinderen 
21/3 : kijkdag peuters 
23/3 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen  
31/3 : lenteforum om 13u30 en rapport 3   
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Na een weekje krokusvakantie was het tijd voor iets heel spannends! Vanaf maandag werd de grote muizenklas 
gesplitst! Nu hebben we er een nieuwe klas bij gekregen: de girafjesklas! Juf Mushi mist haar muisjes wel héél erg, maar 
we zien elkaar nog veel op de speelplaats, in de gangen, tijdens opendeurtje en binnenkort ook tijdens de 
talentenronde. Dat maakt het helemaal goed. Het is in elk geval een zeer goede verandering en dat hebben we deze 
week al meteen ondervonden. Er is heel wat meer rust in de klas, we hebben de tijd die nodig is om allerlei activiteiten 
te doen, we kunnen gerichter werken en elk kind krijgt maximale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Daarnaast 
was het maandag ook een instapdag wat betekent dat er een nieuwe instappers zijn gestart met school! Welkom 
nieuwe muisjes! De kleuters mochten experimenteren in de verschillende hoeken. Ook hadden we deze week een 
stagiaire die ons kwam helpen. Zij zorgde voor een aantal leuke activiteiten, zoals verven met ballonnen. We werkten 
ook aan de laatste postkaarten voor het goede doel van de kinderraad ( speelplaats ).Volgende week starten we met 
onze vrije teksten, dus versieren we ook alvast de kaftjes ervan met een speciale verftechnieken. Donderdag is het 
opendeurtje en vrijdag zullen we gezellig zingen met meester Saan! 

 
De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
De girafjes zijn maandag voor het eerst in een nieuwe klas terechtgekomen. Wat doen ze dit allemaal goed zeg! De 
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eerste dagen hebben ze vooral de kans gehad om te wennen aan de klas, de andere girafjes en de juffen. Daarna zijn we 
van start gegaan met de praatronde en daaruit kwam al een tof onderzoek rond kleuren. Wat is geel in onze klas? Wat is 
groen in onze klas? Wat is geel in onze klas? Wat is blauw in onze klas? De girafjes gingen op ontdekkingstocht en 
zochten alle spullen in de verschillende kleuren bij elkaar. Dan hebben we ballen gesorteerd op kleur, gekleurde stickers 
geplakt, met verfontdekzakjes gewerkt en geëxperimenteerd met filmart met de kleuren van ons onderzoek. Spelen op 
de lichttafel met verschillende kleuren was ook erg in trek! Volgende week starten we met een onderzoekje over het 
circus. Als jullie thuis spulletjes, boekjes, attributen, … hebben voor het onderzoek, zijn deze zeker welkom en mogen 
jullie ze meegeven naar de klas.   
 

  

De vlinders - meester Saan  

Na een week vakantie waren de vlinders helemaal uitgerust. We gingen dan ook direct aan het werk met enkele 
onderzoeken: Waarmee blijven we droog in de regen? Wie is er een jongen en wie is er een meisje? (is een nonkel nu 
een jongen of een meisje? En onze buurvrouw…). Wij zijn ook gestart met een onderzoek over tanden poetsen. Hoe 
moet ik mijn tanden poetsen? We luisterden hiervoor naar een verhaal over tanden poetsen, keken naar een 
poppenkast over tanden poetsen en schilderden met tandenborstels. Zo poetsten we met witte verf onze tanden op 
een foto. Dat was erg grappig! Er zijn deze week ook al enkele vrije teksten geschreven. De tekening maakten we met 
houtskool. Onze handen werden er helemaal zwart van… We knutselden schuddoosjes met juf Mara en dat was heel 
leuk! Volgende week dinsdag mogen de vlinders hun tandenborstel en tandpasta meenemen naar school voor ons 
onderzoek van tanden poetsen. 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Oh jee, een hele week regen! Meestal vinden we dat niet zo leuk, maar deze week wel. We hadden gezien dat er heel 
veel grote plassen waren op school en we wilden wel eens weten hoe diep die plassen waren. Daarom zijn we 
verschillende plassen gaan meten. Er was een plas bij van wel 4 cm diep! Gelukkig hadden we allemaal regenlaarsjes bij, 
want daardoor konden we stappen door de plassen. We leerden dat we enkel mochten stappen, want als we zouden 
springen of lopen spetsen we alles nat. We hebben ook een bak buiten gezet, waarin we regenwater hebben 
opgevangen. Daarmee konden we dan spelen in de klas. We deden ook nog een onderzoekje over welk weer we het 
leukste vinden. Sommigen vinden de zon leuk, omdat ze warm is. Anderen vinden onweer leuk, omdat dat heel cool is! 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Na een weekje in onze letterdoos gelogeerd te hebben, mocht onze Ludo op maandagmorgen opnieuw een nieuwe 
letter tevoorschijn halen: het werd de K. Onze bijtjes gingen thuis ijverig aan de slag en brachten ongelooflijk veel leuke 
dingen mee naar de klas die met een 'k' beginnen. Superfijn om te zien hoe jullie hier heel geïnteresseerd mee bezig zijn 
en hoe jullie soms al zelf ontdekken waar de letter van de week te horen of te zien is. Daarnaast zijn we een onderzoek 
gestart rond kleuren. Iedereen mocht zijn lievelingskleur vertellen en we zochten dingen in deze kleur. We speelden een 
kleurenmemorie en gingen op zoek naar de verschillende kleuren van de regenboog. We zijn begonnen aan onze eigen 
regenboog met verschillende knutseltechnieken. Volgende week gaan we toveren en gaan we ontdekken welke nieuwe 
kleuren we zelf kunnen maken. Ra ra ra... 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Wat waren wij blij om elkaar terug te zien na een weekje vakantie. We hadden natuurlijk een heleboel verhalen bij om 
aan elkaar te vertellen. Leuk om van elkaar te horen wat we gedaan hebben in de vakantie! Deze week vroegen we ons 
af of alle meisjes blauwe ogen hebben. Al snel kwamen we erachter dat dit helemaal niet is en dat meisjes ook bruine, 
grijze of groene ogen kunnen hebben. Uit ons onderzoekje bleek dat ook jongens verschillende kleuren ogen hebben. 
We hebben zelfs ontdekt dat je ook twee verschillende ogen kan hebben, we vonden het super bijzonder! We zijn 
geblinddoekt op ontdekking gegaan in de klas. We moesten elkaar zoeken, maar ook een parcours afleggen. Dit bleek 
niet zo gemakkelijk. Gelukkig kregen wij heel veel hulp van elkaar, zodat we nergens tegen liepen.  

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  
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Op maandag vertelden de kinderen uitgebreid over hun vakantie-avonturen. De juf bracht een verhaaltje mee over het 
kleurenwinkeltje. Daar zagen we heel veel kleuren en vormen.  We gingen eens kijken wat er gebeurde als we 
crêpepapier in water stopten. Het water verkleurde helemaal! Op dinsdag deden we op het smartbord allerlei spelletjes 
rond kleuren en Rania bracht 2 lekkere taarten mee want ze was jarig geweest in de vakantie. Op woensdag gingen we 
nog eens puzzelen. Donderdag deden we rijmspelletjes en bewegingsspelletjes rond te kleuren. Noah bracht ook nog 
hele lekker cupcakes voor ons mee! En op vrijdag zijn we begonnen aan de versiering voor de lentebrunch.  

De schildpadden - meester Bart  

We vlogen er weer direct in na een week vakantie. We werkten ons onderzoek van jetpacken af. We maakten echte 
jetpacken en bekeken nog een filmpje van een jetpack-piloot. We leerden deze week ook een nieuwe letter de 'R'. De 
'R' past dan ook in ons nieuw onderzoek van ridders. We bouwden een echt kasteel in de klas en maakten van onze 
deur een echte kasteelpoort. We zochten informatie op in boeken en een praatplaat vertelde ons heel veel over het 
leven in een kasteel. We speelden deze week ook nog een taalspelletje over zinnen maken. Tijdens de nieuwsronde 
kwamen we meer te weten over veiligheid rond de school, plassen in het zwembad, botsen met grote ballen, 
vluchtelingen en het EK-atletiek. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we over samenstellingen (vis en kom worden samen: viskom), woorden met een dubbele kop (zoals 
BRoek), en woorden met een dubbele staart (zoals ruPS). En we leerden ook het woordje bank (met de cluster -nk). 
Tijdens de rekenles leren we oefeningen zoals 12 + 4, en bestuderen we spiegelbeelden en middellijnen. De leesrups is 
helemaal volgestickerd! We verdienden meer dan 200 stickertjes! De juf beloofde frietjes, dus die komen er binnenkort 
aan. Ondertussen plakken we stickers op ons volgende dier: de leesslang! Amélie vertelde over kikkers en salamanders. 
Tijdens de vrije werktijd knutselden enkele kinderen een salamander- en kikkervijver. Hannelore had hele mooie foto's 
bij van dieren uit de zoo. We maakten deze dieren na met klei. Binnenkort kunnen jullie ze bewonderen op onze 
dierententoonstelling! Maandag gaan we weer zwemmen. Denk je aan je zwemgerief? 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Het weekje carnavalvakantie is alweer voorbij gevlogen. Net voor de vakantie hielden we een leuk carnavalfeest en een 
vrij podium waarbij iedereen leuk verkleed was. Op maandag gingen we tijdens het zwemmen allemaal in het diepe 
bad, dat vonden we super leuk! Sinds afgelopen dinsdag mogen we ook een nieuwe pinguïn verwelkomen in onze klas. 
Met open armen verwelkomen we Rayan. Deze week stonden de woordjes bank en licht op het menu ( letterclusters nk 
en cht). Bij rekenen leerden we dan weer de tiensommen (bv. 10 + 7, 4 + 10), en over spiegelbeelden. Juf Eva (stagiair) 
maakte deze week van onze klas een echte kokschool, we bakten zelf koekjes en maakten ook echte koksmutsen. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we de verschillende woordpakketten ter voorbereiding van het controledictee. We lazen ook 
tekstjes en zetten deze in de juiste volgorde. Bij het rekenen leerden we de deeltafel van 4 en we oefenden alle 
maaltafels die we al kennen. Goed blijven oefenen thuis, want binnenkort komt ook de maaltafel van 3 eraan. We 
leerden ook kwart over en kwart voor. De klok heeft nu geen geheimen meer voor ons. We oefenden ook de begrippen 
vooruit, achteruit, links, rechts... Dit deden we met kleine robotjes die we zelf konden instellen. Beebotjes heet dit. We 
vonden dat superleuk. We schreven vrije teksten en maakten er  tekeningen bij zonder ons potlood te gebruiken. We 
hebben deze keer er goed op gelet dat er een begin, midden en slot in zat. Er kwamen mooie verhalen uit. We bekeken 
ook weer de actualiteit en maakten de 'speciale gebeurtenissenkrant'. Donderdag kwam de tante van Ot langs. We 
hebben al eens met haar geskypet. Ze woont in Spanje, maar was nu even op bezoek in België. Ze kwam ons tonen hoe 
je flamenco moet dansen. Iedereen deed enthousiast mee en er zaten echte danstalenten tussen. Knap hoor! Volgende 
week starten we met een klasonderzoek over de ruimte, zon en sterren. Wie thuis nog boekjes heeft hierover op 
kindermaat, mag deze altijd meegeven naar de klas. Bedankt! 
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben geleerd over afval; over de PMD-zak. De P is van plastic flessen, de M van metaal en de D van drankkartons.  
We willen ook eens een vuilkar onderzoeken. We hebben nieuwe onderzoekjes gemaakt: wat was er in het oude 
Egypte, hoe zagen oude huizen er uit, neushoorns, rupsen, honden, hoe werkt een tornado, hoe zijn letters ontstaan, 
wat zijn paranormale gebeurtenissen en hoe is water ontstaan? We hebben in boeken gekeken, we vulden onze 
mindmap in, daar maakten we een tekst mee, die tekst hebben we getypt en dan maakten we een onderzoeksflap.  We 
hebben carnaval gevierd en iedereen was heel mooi verkleed. We kregen een hotdog. Vergeet je zwemtas niet!!!!! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We leerden een liedje van Kinderen voor kinderen. Het heet 'En ik'. Het gaat over kinderen die anders zijn. We 
luisterden ook naar het verhaal van Rikki. We hebben geleerd dat we geen kinderen mogen pesten of buitensluiten. Dat 
we iedereen moeten aanvaarden zoals ze zijn want dat iedereen uniek is. We luisterden naar elkaars onderzoekjes. Er 
waren leuke presentaties bij. We deden mee met de Wondere Pluim. Nu zijn we benieuwd welke verhalen er 
uitgekozen worden. Met carnaval kwamen er veel kinderen verkleed naar school. Dat vonden we wel grappig en leuk. 
We hebben ook geleerd over mensen met een beperking. We weten nu welke soorten beperkingen er zijn. We zagen 
twee filmpjes. Ook leerden we het verschillenlied. We deden ook weer kaartoefeningen deze week. We ontdekten de 
natuurreservaten en groendomeinen in onze provincie. We testen of we beter kunnen stilzitten en ons concentreren 
door te wiebelen op fietsbanden. Deze hangen vast aan de tafelpoten en zo kunnen we er met onze voeten op 
wiebelen. Dat zou beter zijn om aandachtig te zijn. Donderdag kregen we bezoek van Nina. Nina heeft een beperking, 
autisme. Ze kwam vertellen over zichzelf, hoe ze met haar beperking omgaat. Ze is ook een zwemkampioene en werkt 
heel hard in een tomatenbedrijf. We hebben veel bewondering voor Nina omdat ze het zo ver bracht in haar leven 
ondanks haar beperking. We vonden het kei interessant. Misschien mogen we ook nog op bezoek in het tomatenbedrijf. 
We hopen het. Fien en Axel 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag begonnen we met de voorbereiding van onze andersomdag. Dan geven de leerlingen les in plaats van de juf. 
We kozen allemaal voor een onderwerp waarover we willen lesgeven en begonnen met het zoeken van informatie. 
Daarna bedenken we een manier om in te oefenen: een quiz, een knutselopdracht ... Op dinsdag gaan we nog steeds 
langs bij de vogeltjes en de vlinders. Meestal lezen we een boek voor, maar nu hebben we een spel gespeeld dat we 
eerst duidelijk moesten uitleggen. De volgende dagen werkten we heel veel voor de andersomdag. Volgende week 
maandag is het repetitie en dinsdag staan we dan echt voor de klas. Ellis deed mee aan een schrijfwedstrijd van de 
Efteling. We keken daarom naar een filmpje over verhalen. Vrijdag gaan we weer zwemmen, joepie, de vierde keer 
intussen al! Ellis & Jan 

De dassige dasjes - juf Goedele  

We zijn van de vakantie bekomen en met onze nieuwe klasnaam “De Dassige Dasjes” vliegen we er weer in. We zijn nu 
al terug heeeeel hard aan het werken.  We hebben al veel van Frans bijgeleerd. We leerden over de schoolspullen en 
we werken ook heel hard aan onze tentoonstelling. Het wordt al mooi.  Deze week hebben we ook de eerste 
werkstukken gepresenteerd. De onderwerpen waren: Madrid en Suriname. Cis en Wiebe hadden hun actua ook 
gepresenteerd dat over een stuwdam in de VS. Merel en Lieselotte 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week zijn we gestart rond het thema werken. Wat is werken, waarom werken wij en de verschillende 
beroepssectoren kwamen aan bod. We deden ook atlasoefeningen over werken in België. We kwamen ook wat meer te 
weten over onze interesses en werkhouding via een belangstellings- en studiehoudingtest. Kobe, Nore en Pien waren 
deze week aan de beurt voor hun werkstuk. Kobe en Nore deden hun presentatie aan de hand van een zelf gemaakt 
filmpje waarin we meer te weten kwamen over Obama en Marie Curie. Pien vertelde ons wat meer over Walt Disney. 
Vrijdag was het 100 dagen en ook wij deden een beetje mee. Sommigen kwamen voor deze gelegenheid verkleed naar 
school.  
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