
  

         

 

                                                               13 oktober 2017 
 

                 
CLB 

Hierbij willen we je laten weten dat de hoofdzetel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de 
herfstvakantie geopend zal zijn van 30/10/207 tot en met 31/10/2017 en van 02/11/2017 t.e.m. 03/11/2017. Wanneer 
je ons wilt bereiken kan je even langskomen. De CLB-hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 
Turnhout. Je kan ook telefoneren op het nummer 014/41.33.30 Meer info omtrent de werking van het CLB kan je 
terugvinden op www.clbgokempen.be 

 

                                      
14/10 EETFESTIJN 
27/10 RAPPORT 1 + HERFSTFORUM OM 13u30 
30/10 TOT EN MET 3/11 HERFSTVAKANTIE  
     

   
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Wat leuk zeg, zo een extra dagje vakantie op maandag! We waren allemaal goed uitgerust tegen dinsdag en helemaal 
klaar voor alweer een leuke week. Onze muisjes zingen heel graag dus herhaalden we deze week vaak de liedjes die we 
ondertussen leerden. We hebben geschilderd met zelfgemaakte penselen en sponzen en maakten een puzzel van onze 
eigen foto. Samen werkten we aan een supergrote vloerpuzzel en wat waren we trots op het resultaat! We probeerden 
een nieuwe techniek uit: snap painting. Benieuwd of jullie ons voorblad van het onderzoekboek mooi vinden! 
Hieperdepiep hoeraaaaaa voor onze Joshua! Hij is 3 jaar! We mochten ook met theezakjes en water experimenteren... 
"Hé! Ik ruik iets en ik zie daar kleurtjes in mijn water!". We konden weer genieten van het opendeurtje en de ateliers en 
waren heel blij met de studenten die ook een fijn aanbod deden. Wat konden we kiezen? Bloemschikken voor het 
Eetfestijn, zelf klei maken, een herfstschilderijtje knutselen, schipper mag ik overvaren, dieren maken, enz. We hopen 
stiekem dat er tijdens onze volgende editie ook weer ouders en grootouders in onze kleuterblok een atelier komen 
doen! 
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AGENDA 
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De vlinders - meester Saan  

De vlinders kregen een extra lang weekend om wat te rusten of iets leuks te doen. Dinsdag kwamen we uitgerust terug 
naar school. We deden een onderzoek over fruit. Welk fruit lust ik graag? Woensdag kwamen de bejaarden naar school 
om te dotpainten. Dat was leuk! bedankt aan alle helpende handen van ouders en grootouders. Nel had donderdag 
haar badschuim en shampoo bij. Onderzoek: Hoe moet je haren wassen? We zochten een bad en wasten onze poppen 
hun haren. Nu zijn ze allemaal proper en ruiken de haren lekker fris! Vrijdag waren de ateliers heel leuk. Alle vlinders 
vonden iets naar hun zin! 
 
 

De vogeltjes - juf Tessie  

Op maandag genoten we allemaal van onze vrije dag en waren we weer goed uitgerust voor een nieuwe week. Onze 
vogeltjes gingen deze week toveren met kleuren! We gingen aan de slag met: blauw, geel, rood, zwart en wit. We deden 
1 kleur op de ene hand, 1 kleur op de andere hand en wrijven maar! Wist je wat er toen gebeurde?! De handen kregen 
zomaar een andere kleur! Toen we de kleuren mengden, hebben we er ook een versje bij geleerd. We leerden een leuk 
lottokleurenspel en dat wilden we vaak opnieuw spelen. Aan het einde van de week deden we nog een proefje met 
witte bloemen en met snoepjes. De witte bloemen toverden we in een kleur en de snoepjes maakten we terug wit. Op 
vrijdag waren onze tafels bedekt met een grote zak waar verf in zat. Daar maakten we een super mooi tafellaken van, 
waar we nadien onze boterhammen op hebben gegeten! 
 

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi 

Deze week hebben we onze onderzoekjes over afval verdergezet. Sinds dat we over afval leren, rapen de bijtjes steeds 
alle afval op die ze tegenkomen  en komen het in de klas tonen. Het is leuk om te zien hoe milieubewuster ze door deze 
onderzoekjes zijn geworden. We hebben ook een tof liedje geleerd over 'De Vuilnisman'. De mama van Floris kwam 
dinsdag een heel interessant verhaaltje voorlezen over de vuilnisman. Als kers op de taart zagen we donderdag aan het 
einde van de laatste speeltijd een vuilniswagen passeren! Even later stond hij toevallig op onze speelplaats om het afval 
op te halen van de school. We bekeken de levensechte vuilniswagen van dichterbij en zagen alles wat we geleerd 
hadden nu in het echt. Met de vriendelijke vuilnisman maakten we nog een foto en "toet toettt", weg reed de wagen. 
We keken heel erg uit naar vrijdag, want dan zijn het ateliers! 

 

De vinnige visjes - juf Julie  

Een korte, maar zeker niet minder spannende week. Na ons  extra lang weekend stonden ons dinsdag weer nieuwe 
onderzoekjes te wachten. De visjes waren enorm geïnteresseerd in stressballonnen. Zelf hadden ze er al eentje gemaakt 
met zand. We kwamen op de leukste ideeën om nog andere dingen in een ballon te steken en besloten ze ook eens uit 
te proberen! We zijn ook alvast van start gegaan met het onderzoekje: drijven en zinken. We waren erg enthousiast, 
want hier kwam natuurlijk water aan te pas. Donderdag zagen we een nieuw gezicht in onze klas, juf Hanne. Zij kwam 
juf Julie vervangen, zij ging zelf een dagje naar school. Op vrijdag was het eindelijk zover, de dag waar we al heel de 
week naar uitkeken. Het waren weer ateliers en vanaf het moment dat we mochten kiezen waar we naartoe gingen, 
konden we niet meer wachten! Volgende week gaan we nog verder met ons onderzoekje: zinken en drijven. 

 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De wijze uiltjes vroegen zich af wat een politieman zoal op zak heeft. We hebben foto's opgezocht en filmpjes bekeken. 
Ook hebben we een politieman of politievrouw getekend. In de poppenkamer ontstond er een leuk rollenspel met de 
juiste attributen, de uilen wilden een boekje maken om boetes in te schrijven. Wie wil er later politieagent worden? 
Behoorlijk veel kindjes. Maar wat willen de andere kindjes later als beroep? Dat gaan we volgende week uitzoeken.  
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De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week aan onze onderzoeken van dieren en voetbal. We tekenden dieren met wasco en schilderden 
met ecoline een mooie achtergrond. Voor ons onderzoek van voetbal leerden we hoe we tegen een bal moesten 
trappen, zochten we het juiste truitje bij het juiste broekje door middel van cijfers. Op woensdag gooiden we onze 
dansbeentjes los en dansten we op de muziek. Op donderdag kwam juf Amber in onze klas. Ze knutselde samen met 
ons mooie skeletten. Op vrijdag konden we kiezen uit vele ateliers. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: maan (met inoefening van de letter n), en pet (met inoefening van de letter t). We 
leerden onze pen helemaal prima vasthouden bij het schrijven, met elke vinger op de juiste plaats: "Pinkje, ringvinger, 
slapen, slapen, potlood in bedje, wiebel maar even, dekentje, dekentje, tiktiktik, handje neer, en schrijven maar!" We 
leerden over cirkels, driehoeken, vierkanten, rechthoeken, en zelfs over vijfhoeken en zeshoeken! Daarna gingen we 
aan de slag, en maakten we mooie kunstwerkjes met al deze vormen. Zoooooo mooi!  En Vos en haas leerden ons dat 
er in een eikel een heel bos zit! Echt waar! 

 

De pinguïns - meester Pieter - juf Nourthe   

We leerden deze week weer 2 nieuwe woordjes: de n uit (maan) en de t van (pet). Tijdens drama leefden we ons enorm 
hard uit. We mochten dirigentje spelen en dat konden we zeer goed. Het tussendoortje, na het harde werken tijdens 
wiskunde, was ook zeer fijn. Even alles losgooien en dan terug de boeken induiken. Splitsoefeningen maken kunnen we 
al goed. Tijdens de praatronde vertelde Arno dat hij echte zeeschatten had gevonden. Waaw, zeeschatten! Het was een 
mooie collectie schelpen en een super mooie zeester. Daardoor zijn we nu de zee aan het onderzoeken. Wie leeft er in 
de zee? Wat vinden we op strand? En nog veel meer.  

 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Na al het harde werk van de voorbije weken kregen we maandag een extra dagje verlof. Dinsdag startten we met het 
woordpakket over ei en ie en met de getallen tot 100. We deden spelletjes om te tellen met sprongen, we telden 
vooruit en terug. We maakten ook de toetsen van taal en leerden de hoofdletter I. We versierden ons favoriete getal tot 
100 en deden er spelletjes mee. Donderdag presenteerde Seppe een leuke quiz voor ons en vertelde Tristan over oude 
Belgische munten. Sommigen hadden een gaatje. Niemand wist waarom. Dat moeten we dus eens opzoeken! We 
leerden ook over gezonde voeding en waarom we gezond moeten eten. Ook de ateliers vonden we heel fijn!  

 
 
 

De wasberen - meester Thomas  

Ondanks dat het een korte week was, is er weer heel wat gebeurd in de wasberenklas. Bij rekenen leerden we deze 
week tot 100. Hierbij maakten we een grote getallenlijn op de speelplaats. Ook onderzochten we in de klas hoeveel 100 
is. De resultaten kan je vinden in onze gang en op de Facebookpagina van de school. Ook hadden we donderdag een 
echte naainamiddag. Met de hulp van enkele ouders en grootouders maakten de wasberen fantastisch mooie en leuke 
dingen. Een zeer geslaagde namiddag!  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Bij  juf Mirjam maakten we een brug van lollystokjes. We moesten de stokjes met plakband  vastmaken en zo een brug 
bouwen. De brug moest om ter sterkst en om ter mooist zijn. Dat was heel leuk. Deze maandag hadden we verlof. Dat 
was fijn. We werkten aan onderzoek. We moesten een tekst schrijven met de woorden van onze mindmap. We 
mochten zelf het lettertype kiezen. We werkten ook al aan het onderzoeksblad. Onze mama’s en papa’s kwamen 
helpen voor onderzoek. Volgende week gaan we onze onderzoekjes presenteren aan elkaar.  Tijdens de taalles leerden 
we telefoneren. We leerden hoe je moet opnemen, dat je beleefd moet zijn en dat je duidelijk moet spreken. We 
mochten ook zelf oefenen met telefoons. Deze week hadden we ateliers. Dat vinden we super! Maandag gaan we 
zwemmen. Vergeet je zwemtas niet! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We hadden maandag een dagje vakantie en dat vonden we heel leuk! Dinsdag deden we een doolhofdictee. Iedereen 
deed het supergoed dus mochten we op het einde allemaal het doolhof maken. We deden ook onderzoekjes: microbes, 
voetbal, kleurpotloden, Rome, wonderlijke wezens, Nieuw - Zeeland, sprookjes, de Middeleeuwen en Japan. We gingen 
op uitstap. We vonden het keileuk en leerrijk. Eerst kregen we nog een powerpoint en uitleg over de dodendraad en de 
Eerste Wereldoorlog. Daarna gingen we een stukje dodendraad bekijken. We leerden hoe een passeursraam werkt en 
mochten het zelf uitproberen. Daarna bezochten we een schakelhuis. Wil je hier zelf meer te weten komen over de 
vreselijke verhalen van de dodendraad, kom dan zeker naar onze tentoonstelling! Van onze gids kregen we nog een leuk 
mailtje achteraf ... Elke, Nog eens proficiat met je klas waarvoor ik een zeer aangename en actieve rondleiding mocht 
verzorgen. Groetjes Frans We sloten de week af met ateliers. Lukas en Laute 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week begon met een vrije dag. Dinsdag zijn we gestart met de STEM workshops. We mochten een ozobot 
programmeren. Een ozobot is een zeer kleine programmeerbare robot. Je geeft commando’s via een programma op de 
computer en laadt die dan via het scherm in de ozobot. Het was superleuk om te doen en de voormiddag was zo om.  
Donderdag reden we met de fiets naar het Stadspark. Daar deden we een busevacuatie. We leerden hoe we snel en 
veilig de bus kunnen verlaten. We slaagden erin de bus veilig te verlaten in minder dan 15 seconden. Daarna leerden we 
over de dode hoek. Dat is de plaats waar de chauffeur van een voertuig je niet kan zien. Superbelangrijk om te weten, 
zeker als je een zwakke weggebruiker bent.  Nadien was er een optreden door Levende Muziek. Dat vonden we 
supergrappig. We werkten nog verder aan onze onderzoeken. Vrijdag sloten we deze korte week af met een atelier naar 
keuze.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag hadden we geen school. Wij hebben dinsdag trilbotjes gemaakt bij de STEM-academy in Talentenschool 
Turnhout. We hebben donderdag over de dode hoek geleerd. We hebben geoefend met een vrachtwagen. We vonden 
het leuk want we mochten aan het stuur zitten. We hebben geoefend om te evacueren met een bus. Er kwam een 
muziekgroep genaamd “Levende muziek” en we hebben er heel hard om moeten lachen. We hebben mee gedanst en 
geroepen op de muziek. Vrijdag hebben we atelier.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdag gingen we voor de eerste keer naar de STEM-academy op campus Boomgaard. We gingen naar het labo in de 
nieuwbouw waar we onze eerste workshop deden. We leerden hoe een vulkaan werkt en deden hierover enkele 
proefjes. Dat was heel leuk! Donderdag hadden we nog even tijd om aan onze onderzoeken te werken en vrijdag 
konden we ons nog eens uitleven tijdens de ateliers. 
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