
  

         

 

                                                                                  13 januari 2017  

 

                 
NIEUWE LEERKRACHTEN 

Juf Elke Van Rooy van de muisjesklas wordt vervangen door juf Müjgan wegens de geplande operatie van juf Elke. 

Juf Isabel wordt vervangen door juf Elke Bundervoet in de bijtjesklas wegens zwangerschap van juf Isabel. 

Juf Myriam werd voor de vakantie reeds vervanging door juf Melissa bij de wijze uiltjes wegens operatie van juf Myriam. 

Welkom in ons team allemaal! 

 

                                      
26/1 : kinderraad om 13u30 ( verplaatst! ) 
27/1 : rapport 2 lagere school 
3/2 : ateliers 

! 3 FEBRUARI QUIZ ! 
14/2 : kijkdag peuters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 

AGENDA 



                                            
 

 

De muizen - juf Elke / juf Mushi 
Zoals jullie allemaal weten zal juf Elke van de muizenklas dit schooljaar niet meer op school zijn. Er is een nieuwe 
muizenjuf en ze heet juf Mushi (Müjgan Erbay). Ze werd zó goed onthaald door de behulpzame directie / collega’s en is 
ontzettend blij te mogen werken op deze supertoffe school! Maandag was een grote dag voor deze juf. Het was niet 
alleen een grote dag voor juf Mushi maar ook voor de vijf nieuwe muisjes van onze klas. Felien, Jules, Marjan, Marvin en 
Hanna kwamen voor het eerst naar school. Wat een flinke kindjes! Er waren bijna geen traantjes te zien, maar veel 
vrolijkheid en plezier in de plaats! De muisjes zijn al dikke vrienden met elkaar geworden. Het wordt zeker een 
fantastisch muizenjaar. De muisjes en de muizenjuf wensen juf Elke alvast héél véél beterschap toe! 

  

De vlinders - meester Saan  

De vlinders wensen graag iedereen een gelukkig Nieuwjaar! 
We zijn deze week gestart met een stevig onderzoek over dino's. Hiervoor knutselden we dinopoppen, een vulkaan en 
maakten we leuke schilderwerkjes. We ontdekten dat er kleine en grote dino's waren. Met de pootafdrukken van deze 
dino's deden we een leuk spel. Onze eerste vrije teksten van het nieuwe jaar zijn ook al geschreven. Kom maar lezen in 
onze vrije teksten boeken! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Na een leuke vakantie waren de vogeltjes weer helemaal klaar om er in te vliegen in de klas! We hadden een feestweek, 
omdat er wel drie kindjes jarig waren in onze klas deze week. Die hebben we allemaal goed gevierd. Flora had deze 
week een wespenhuis meegenomen naar de klas. Dat had ze gevonden in de tuin van opa. We waren een beetje bang 
dat er nog wespen zouden inzitten, maar dat was gelukkig niet zo! We mochten deze week allemaal onze 
lievelingsknuffel mee naar school brengen en daar hebben we verschillende leuke spelletjes mee gedaan! 
 

De bezige bijen - juf Isabel / juf Elke  

Mijn eerste week als juf van de Bezig Bijtjes zit er al op. Het was een nieuwe start voor iedereen en ik hoop dat de 
kindjes al een beetje aan mij gewend zijn. Hopelijk voelen ze zich goed bij mij in de klas, want dat is toch wel het 
belangrijkste. Na het wennen aan de nieuwe juf, zijn we op maandagnamiddag gestart met ons onderzoekje over 
huisdieren. We waren nieuwsgierig naar wie welk huisdier thuis heeft en hoe ze zouden heten. We onderzochten 
hoeveel poten de verschillende huisdieren hebben en hoe ze zich kunnen voortbewegen. Daarna ontdekten we nog dat 
sommige huisdieren een vacht hebben, anderen hebben veren, schubben of een schild. Morgen verzamelen we alles 
wat we nodig hebben voor ons knutselwerkje rond ons onderzoek, waar we dan maandag mee aan de slag kunnen 
gaan. 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Wat een start na de vakantie. Het was meteen feest in de klas. Onze juf was jarig geweest en dit moest natuurlijk ook 
met ons gevierd worden. Zingen, vuurwerk maken, maar ook lekkere pannenkoeken eten hoort erbij!  
Dinsdag is de mama van Michiel op bezoek geweest, maar niet alleen. Ze had de lapjeskat van Michiel meegebracht. 
Wauw, wij waren er helemaal dol op en vonden het super dat we haar mochten aaien! Ook Fleur had een verrassing bij, 
haar nieuwe goudvis. Nog een diertje in de klas voor één dag, we keken onze ogen nogal uit! Verder zijn we aan de slag 
gegaan met ons onderzoekje over baby's. Het was heel leuk om te zien hoe onze visjes er als baby uitzagen!  

 

 

KLASSEN 
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De wijze uilen - juf Myriam / juf Melissa  

Deze week kozen we een nieuwe letter. De kinderen kozen voor de letter 'H' en zochten al meteen heel wat woorden 
die met deze letter begonnen. Juf Melissa had ook iets speciaal gemaakt: sneeuw! Daar mochten de kinderen dan mee 
experimenteren. We gingen aan de slag met lijm en zout en maakten vuurwerk op papier ! Donderdag kwam juf Myriam 
even langs om foto's en filmpjes te laten zien vanuit Kameroen. En Rouqaya bracht een stuiterbal mee, ze had die zelf 
gemaakt. Dus wij gingen aan de slag met allerlei ballen en onderzochten welke er ook stuiterden en welke niet.  

 

De schildpadden - meester Bart  

Eindelijk terug naar school. We begonnen de week met ecoline blazen. We vertelden grootste verhalen bij ons 
kunstwerk. Het was deze week ook een nieuwe vrije werktijd. Kleien, puzzels maken, krijtdruk, weven met papier, 
bouwen met rietjes en hamertje tik staan allemaal op de planning. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat er 
kinderen gingen zwemmen in water kouder dan 6°C. Er waren ook wedstrijden van veldrijden en schaatsen. Jannes had 
deze week ook een echte pijl en boog bij. Jannes leerde ons hoe we de boog moesten gebruiken. Hierdoor zijn we dan 
ook gestart met een onderzoek rond indianen. Er kwamen veel onderzoeksvragen die we volgende week allemaal gaan 
oplossen. Deze week hebben we al een indianencollage gemaakt. We moesten een landschap schilderen, een kano 
maken met een kralenplank en indianen dubbel knippen. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes vuur (letter uu), geit (letter g) en uil (letter ui). Tijdens rekenen maakten we heel 
veel plus- en minoefeningen. Vooral +1 en +2 en de dubbelsommen stonden op het programma.  En we werkten met 
het rekenrek met rode en witte bolletjes. Omdat er het voorbije weekend sneeuw lag, bestudeerden we 
sneeuwkristallen. Heel soms kan je zien dat sneeuwvlokjes uit hele mooie kristallen bestaan.  Het lijken wel sterretjes! 
Dus, wanneer het nog eens sneeuwt, gaan we dat zeker met een vergrootglas bestuderen! We onderzochten ook hoe 
koud water moet zijn om ijs te worden. Op de thermometer zagen we dat dat 0 graden is. We werkten in hoeken met 
de lichtbak, met blokken, we bouwden met schuursponsjes, we gingen aan het werk met schroevendraaiers. En we 
knipten wel 1000 ijskristallen! Donderdag zijn we gaan schaatsen, met veel vallen en veel opstaan! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar is alweer voorbij gevlogen. Deze week leerden we de volgende woordjes: geit 
(letter ei), uil (letter ui) en pauw (letter au). Bij de lessen rekenen herhaalden we deze week de min- en plusoefeningen 
tot 10. We leerden ook de verdwijnoefeningen ( 7 - 7) en bijna verdwijnoefeningen (7 - 6) via een gekke goochelaar. 
Vanaf deze week starten we op dinsdag, donderdag en vrijdag niet meer met de praatronde maar met `plannetjestijd`, 
tijdens dit moment kunnen we `een plannetje uitwerken` dat we dan daarna aan de rest van de klas mogen voorstellen 
in de praatronde. Op dinsdag kwam de poes van Marie op bezoek, ze was heel lief en zacht. Op dit moment zijn we ook 
pitjes van appels aan het laten ontkiemen om deze later uit te planten. Er passeerde ook een onderzoek over `hoeveel` 
tanden we allemaal al uit hebben en leerden van Charlize hoe je op krukken moet lopen. Op donderdag zijn we dan 
eindelijk gaan schaatsen, dat was super tof! We glibberden over het ijs al vielen we regelmatig op onze poep. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week zijn we rustig gestart. We leerden woorden met be, ge en ver. We maakten ook zinnen met punten, 
vraagtekens en uitroeptekens. We schreven de hoofdletter O en C. Bij het rekenen maakten we nieuwe oefeningen tot 
100, maakten we toepassingen en wogen we met de gram en kilogram en gingen we meten met de liter en de centiliter.  
We maakten deze week ook origamifiguren en muizentrapjes. We experimenteerden met papier. We leerden ook een 
nieuwe techniek met wasco en zwarte verf waarin we dan een tekening moesten krassen. Donderdag hadden we pret 
op de schaatsbaan. Volgende week maandag gaan we fruitsaté's maken. Kunnen jullie de kinderen een snijplankje en 
een snijmesje meegeven? Bedankt!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiImY3Y-YHPAhXDWBoKHXI4BGQQjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/dieren.shtml&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEb2oweIaJJ1ISTUdMv03fKyyDX2Q&ust=1473498980242973


 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben onze tentoonstelling gedaan. Dat was tof. We hebben er heel lang aan gewerkt en we vonden het heel mooi 
wat we gemaakt hadden. We vonden het ook wel spannend. We maakten vrije teksten en kunstwerkjes van onze 
onderzoekjes. We hadden ook een gang met haar en pepermannetjes. We vonden het haarbos ook heel leuk. Iedereen 
kreeg ook een woordzoeker die we zelf gemaakt hadden. We hebben een mandala gemaakt. We moesten niet denken 
maar voelen. We maakten heel mooie mandala’s. Het was heel leuk. Sommige kinderen vonden het moeilijk om op je 
gevoel te tekenen. Anderen vonden dat gemakkelijk. We leerden over de aarde, de zon en de maan.  De aarde draait 
rond zichzelf en rond de zon. Dat voelen we niet. De maan draait rond de aarde.  De zon blijft staan. Juf toonde dat met 
een lamp, een wereldbol en een maan. We mochten het zelf uitbeelden. Zo weten we hoe dag en nacht werkt en dat er 
een dampkring rond de aarde is. De volle maan komt 1 keer per maand. We kunnen nog niet zelf naar mars gaan. We 
weten er nu veel meer over. We zijn gaan schaatsen. We vonden het supermegacool. 

 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We maakten een placemat met onze naam op. Daarna gaan we er over iedereen een complimentje opschrijven. Voor 
de vakantie herhaalden we de leerstof van rekenen en taal. Om dit op een leuke manier in te oefenen organiseerde de 
juf een escaperoom. Gelukkig geraakten we op tijd buiten. Het kerstfeestje in de klas was ook superleuk. Eerst smulden 
we van overheerlijke pannenkoeken. In de namiddag kregen we nog allerlei lekkers zoals chips en koekjes en frisdrank. 
Na de vakantie zijn we gestart met nieuwe klasonderzoeken. We werken samen met de neushoorns. Bij juf Ilse werken 
we rond techniek. Bij juf Elke leerden we weer met de kaarten werken en ontdekten we alles over de industrie in onze 
provincie. Daarna startten we bij juf Elke rond eerlijke handel. Donderdag gingen we schaatsen. Het was frisjes, gladjes, 
... maar wel superleuk!!! 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

De vakantie is gedaan en we zijn weer begonnen op school. Joepie! De veldloop komt nu dichter bij. Hebben jullie zin 
om een van de lopers te sponsoren? We zijn natuurlijk niet alleen bezig met de veldloop. Een deel van de klas 
werkt rond techniek bij juf Ilse: windmolens maken, eieren veilig laten landen, oude toestellen uit elkaar halen...  
Een ander deel zit 's namiddags bij juf Elke, waar we meer leren over fair trade. Donderdag gingen we schaatsen.  
Gerben en Thomas 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar is omgevlogen. Tijdens taal, Frans en rekenen werd er weer hard gewerkt 
door alle kleurige kameleons. De onderzoeksteksten die we in december maakten, werden verder afgewerkt en 
bijgeschaafd. Alle kinderen werkten deze week ook aan hun onderzoeksblad. Nieuw is dat we gestart zijn met 
kwartierlezen. Elke dag (behalve woensdag) na de eerste speeltijd zitten we in de praatronde om een kwartiertje lang te 
lezen. Iedereen leest wat hij of zij leuk vindt. Dinsdag speelden we tijdens de turnles tienbal en trefbal en donderdag 
gingen we met de hele school schaatsen.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Het was meteen een goed gevulde week om het nieuwe jaar in te zetten! We presenteerden onze onderzoeken over 
verschillende talen aan elkaar. Noa en Estera mochten deze week de spits afbijten voor de presentatie van hun 
werkstukken. We bespraken ook de onthoudfiche van Europa, werkten met de atlas en leerden wat meer over de 
Europese Unie. Donderdag leefden we ons uit op de schaatsbaan. Het was koud maar heel tof! 
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