
  

         

 

                                                                                 14 oktober 2016  

 

                 
De eerste ateliers van dit schooljaar waren een groot succes! 

Bedankt allemaal om met ons mee te doen! 

De fijne kiekjes kunnen jullie weldra bekijken op onze Facebookpagina  

“Freinetschool De Regenboog” en op onze schoolwebsite  

www.freinetschoolderegenboog.be 

 

                                      
18/10 : kijkdag peuters 
21/10 : tweede leerjaar bibwijzer in de bibliotheek. 
24/10 : week van de oudercontacten lager  
28/10 : herfstforum om 13u30 + rapport 1 
31/10 tot 4/11 : herfstvakantie ( GEEN SCHOOL !) 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
 

Wat een fijne week hebben we weer achter de rug! We zijn tamme kastanjes gaan zoeken. Naast onze school kan je er, 
net als noten, veel vinden en ze zijn al groot en lekker. We hebben een plannetje gemaakt met foto's zodat jullie de weg 
ook kennen. We hadden ook wilde kastanjes gevonden, daar hebben we een kunstwerkje mee gemaakt door ze in verf 
te rollen. Dinsdag reden we naar Natuurpunt in Turnhout en bezochten we de tuin en de poel. We hebben zelfs een 

salamanderlarf gevonden tussen alles wat we opgevist hebben!  In de klas maakten we muziek en zongen we liedjes 
(er was een gekke foto van onszelf nodig bij een van de liedjes) de juf zorgde voor sorteerspelletjes en zoekspelletjes. 
Onze kaboutermuts gaat vandaag ook mee naar huis en volgende week kunnen jullie ons vrije tekstenboek in de gang 
bekijken. Gisteren deden we weer mee met het opendeurtje. Vandaag was er heel veel keuze in de ateliers en dat 
vinden de juffen en meesters geweldig voor de kleuters want zo kunnen ze uit veel activiteiten een keuze maken en 
kunnen ze eens in kleine groepjes samenwerken. Heerlijk! Een dikke merci allemaal voor het toffe aanbod! 
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De vlinders - meester Saan  

Deze week ging de vlinderklas samen met de vogeltjesklas op stap. We zochten naar herfstmateriaal en speelden even 
in de speeltuin. De vogeltjes hadden nog enkele kastanjes voor ons om van te proeven. Dit vinden we lief van hen! Niet 
iedereen vond een kastanje even lekker. We maakten een klasverhaal over de herfst en blaadjes die van de bomen 
vallen. Het is een tof boekje geworden! Arabella kwam tijdens de poppenkast allerlei dingen tegen: veel wind en 
blaadjes, tamme en wilde kastanjes, maar welke mag ze nu eigenlijk opeten? Ze leerde ons dat je enkel de tamme 
kastanjes mag opeten en deze hebben een pluisje. De ateliers van vrijdag waren heel leuk! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

'Ballonnen zijn alleen om feest te vieren' zei één van onze vogeltjes. Daar waren toch niet alle vogeltjes mee akkoord, 
want je kan ook spelen met een ballon. We zijn deze week op onderzoek gegaan om te kijken wat je nog kan doen met 
ballonnen. De ballon opblazen was heel moeilijk. We wisten niet dat er een knoopje in de ballon moest, anders ging die 
vliegen. We hebben ballonnen die aan het plafond hingen, gebruikt als boksbal. En we hebben ook ballonnen laten 
vliegen op de grote parachute. Deze week hadden we in onze klas een ballonnenbadje, dat maakten we door een 
zwembad te vullen met ballonnen. Naast onze klas kan je nog voelzakjes vinden, die ook gemaakt zijn van ballonnen. Op 
dinsdag zijn we samen met de vlinders naar een speeltuin gewandeld. We zijn samen op zoek gegaan naar 
herfstschatten en hebben tamme kastanjes geproefd! 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Wirrel warrel in het rond, blaadjes vallen op de grond... We leerden een leuk liedje over de herfst en zongen het uit 
volle borst. We waren ook onder de indruk van de mooie steentjes die Teo meebracht. We zijn zelf ook stenen gaan 
zoeken buiten en schilderden deze in prachtige kleuren. Het zijn speciale geluksstenen geworden. Volgende week 
maken we er nog een mooi zakje bij. We maakten met monodruk mooie schilderijen voor in ons museum. We gaven 
ons schilderij ook een naam. Vandaag was het een echte topdag. In de voormiddag zijn we naar het Taxandriamuseum 
geweest. Wat zagen we daar prachtige dingen,we waren echt onder de indruk. We deden ook nog veel ideeën op voor 
in ons museum in de klas. In de namiddag waren het ateliers. Daar hebben we ook van genoten!  

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Brrrr, wat is het plots koud! Maar dat hield onze visjes niet tegen om toch op ontdekking naar buiten te gaan. In onze 
moestuin gingen we op zoek naar pompoenen. Al snel hadden we er één gevonden, maar hoe hard en goed we ook 
zochten, er waren er nergens meer te bespeuren. Onze mondjes vielen wel open toen we een reuze-courgette vonden. 
Nadien hebben we een nieuwe interessante ontdekking gedaan. We vonden een paar takken en plots werden we 
allemaal ridders. We konden het niet laten om ze mee naar binnen te nemen. Zo kwamen we bij ons nieuw onderzoekje 
terecht: wat kunnen we met takken doen, buiten ze als zwaard te gebruiken? We leerden ‘mannetje tak’ kennen en 
maakten kennis met al zijn avonturen. Vervolgens zijn we naar het bos gegaan en hebben daar een heleboel takken van 
meegebracht. Volgende week gaan we nog verder met ons onderzoek. Heb je thuis nog iets liggen hierrond, breng het 
gerust mee naar de klas! 

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week knutselden we een ridderkasteel en we maakten ridderhelmen. Er staat ook een ridderkasteel in de gang 
waar de draken de ridders durven uitdagen. Ook de lego werd bovengehaald en we maakten knikkerplaten. De truc is 
om de knikker niet van de plaat te laten rollen. We hadden ook nog een onderzoekje over de sint jacobsschelp, want 
Noah wist te vertellen dat er in die schelpen iets in zit dat je kan eten. In de nieuwsronde zagen we iets over de bottle 
flip challenge en dat willen we nu ook graag eens proberen. We gingen in de vlinderklas naar een verhaal kijken dat 
meester Saan zelf getekend had, dat was prachtig. En vandaag genoten we van de ateliers, het was een leuke middag. Er 
staan ook weer wat nieuwe vrije teksten aan de deur in de gang. En we kwamen ook te weten dat iedereen eigenlijk wel 
ergens bang voor is. 
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De schildpadden - meester Bart  

We startten deze week met de letter Z. We schreven de letter in het zand en maakten al een echt werkblaadje zoals in 
het eerste leerjaar. Er werd deze week ook met muziek gespeeld. We luisterden heel aandachtig en onze voeten 
werden de dieren van de klank. We zongen ook liedjes verder in ons hoofd, dat vonden we nog wel moeilijk. Op dinsdag 
kwam juf Laura in onze klas. We maakten met haar heel mooie herfstwerkjes. Verder in de week werkten we rond ons 
onderzoek over beren. Wist je dat je liefde kunt voelen met je hart? Onze beer was verliefd op een vlinder. We 
schilderden beren en zorgden dat ze op de juist plaats leefden. Voor ons onderzoek van kastanjes gingen we buiten 
kastanjes verzamelen. We vonden er super veel. Hiermee gingen we dan tellen en maakten we een turfblad. Op 
vrijdagnamiddag hadden we allemaal weer een super leuk atelier. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes neus (letter n) en buik (letter b). We leerden onze pen helemaal prima vast te 
houden 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!" Op maandag trokken we de natuur in en 
maakten we mooie natuurkaartjes die we her en der uitdeelden. Op dinsdag ging onze juf een dag op bijscholing, en 
kwam juf Sofie voor ons zorgen. We leerden over tanden. En op donderdag gingen we kalfjes knuffelen, koeien eten 
geven, de stal poetsen, verse melk drinken. Zoooo leuk! Vanaf volgende week lezen we elke dinsdag (14:50-15:10) in 
kleine groepjes met voorleesouders. Heb je zin om nog aan te sluiten? Dat kan nog! Heel graag! 
 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Tijdens de lesjes van taal leerden we deze week de woordjes neus (letter n) en buik (letter b). Bij rekenen gingen we dan 
weer volop aan de slag met splitsen. Via heel veel verschillende spelletjes ging het steeds een beetje vlotter. Op 
maandag leerden we onze naam in het Japans schrijven, net zoals op de waaier die Maud mee had. Wist je trouwens 
dat de Japanners helemaal anders schrijven als ons? Op donderdag trokken we onze botjes aan en trokken we met de 
bus naar een boerderij in Geel. Daar leerden we over de koeien en hoe zij melk produceren. We mochten zelf de koeien 
voederen en zagen heel veel schattige kalfjes. Na afloop dronken we een glaasje verse melk/chocomelk. Tenslotte 
 waren het vrijdagnamiddag ateliers. We konden uit heel veel activiteiten kiezen en beleefden een top namiddag! 

 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden met ie en ei. We herhaalden ook de plusoefeningen tot 20 met brug. Tijdens taal 
gingen we op zoek naar hoe we de betekenis van moeilijke woorden te weten konden komen en oefenden we de 
hoofdletter J en K. We begonnen ook al aan de toets van rekenen. Maandag maakten we onze levenslijn af. Dinsdag 
werkten we nog een lopend onderzoekje van de nachtvlinder af. We kwamen te weten wat de verschillen zijn tussen 
een dagvlinder en een nachtvlinder. Onze cocon in de klas blijft onveranderd, we wachten in spanning af. In de 
praatronde kwam een verhaal over katapulten. We besloten om er zelf een te maken. We schoten er steentjes en parels 
mee af en gingen meten hoe ver we konden schieten. We probeerden ook in een bakje te schieten. Volgende week 
gaan we eens kijken hoe een katapult nu eigenlijk werkt. Vrijdag amuseerden we ons tijdens de ateliers. Volgende week 
vrijdag gaan we naar de bib. Bibwijzer laat ons kennis maken met de bib en leert ons hoe we daar boekjes kunnen 
zoeken.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hadden een andere juf in plaats van meester Bram, juf Sofie. We moesten reclame bekijken en opdrachtjes maken. 
Het waren grappige filmpjes. We hebben nog aan onderzoek gewerkt. We maakten onze onderzoeksbladen en we 
stelden onze onderzoekjes aan elkaar voor. We hebben heel veel bijgeleerd! We gingen naar een toneel: ‘ Niet 
vergeten’. Het ging over herinneringen. We kregen allemaal een koptelefoon. We hoorden geluiden. We kregen ook een 
doosje met een walnoot erin en wol.  Het doosje stonk. Het meisje had heel veel kastjes met alle herinneringen die ze 
verzameld had al die jaren. Ze deed ook iets raar met haar armen. Het was supertof! We hebben juf Amber in onze klas. 
Ze komt helpen in de klas. Het is heel leuk dat ze komt. We maakten onze tweede rekentoets. We maakten onze 
taaltoets ook. We zijn harde werkers! Juf is boeken gaan halen in de bib. Het zijn 100 boeken! Die mogen we het hele 
jaar houden. We krijgen bijna ons rapport. Dat vinden we spannend. Dan komt ook het eerste forum. We vinden het 
ook leuk dat we de eerste ateliers hadden! 

 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

In het begin van de week hadden we voor spelling een kribbelkrabbeldictee. We werkten per twee. De juf dicteerde 
woorden. Wie de meeste punten had, mocht iets tekenen. De andere moest dan binnen de tijd raden wat getekend 
werd. Op diezelfde dag gingen we naar een workshop over de Eerste Wereldoorlog. Die noemde CWRM. Dat is een 
afkorting van Coming World Remember Me. Daar maakten we beeldjes met speciale klei. We deden ook weer 
onderzoek deze week. We maakten onze mindmappen, verslagen en onderzoeksbladen. Tijdens de vrije werktijd 
mochten we kleien. We maakten een prachtig kunstwerk na 'Falls the shadow'. Dit is een kunstwerk gemaakt door 
Helen Pollock uit Nieuw - Zeeland.  Vandaag deden we ateliers. Het was superleuk. We deden allemaal iets 
verschillends. Laure en Rivano 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag gingen we naar de Warande. We hebben beeldjes gemaakt voor "Coming world remember me". Daar wordt 
een tentoonstelling mee gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. Er worden 600 000 beeldjes gemaakt in heel 
Vlaanderen. Elk beeldje wordt gelinkt aan één persoon die gesneuveld is. De taaltoets van deze week ging over de zoo. 
Het was een leuke toets. Vrijdag zijn het ateliers. We mochten onze activiteit al kiezen, alles lijkt heel leuk! De groepjes 
zijn heel tof. We kijken al uit naar volgende week. Dan bezoeken we de dodendraad en gaan we een spel spelen op de 
grens van België en Nederland. Gerben & Vic 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week leerden we om in het Frans onze familie voor te stellen. Dat lukt al erg goed. We deden ook onze tweede 
toets van rekenen en leerden tijdens de taalles om de hoofdgedachte uit een tekst te formuleren. Best moeilijk! Onze 
onderzoeksteksten zijn bijna klaar en we zijn gestart met het maken van een onderzoeksblad. Dinsdag gingen we naar 
een dansvoorstelling in het Gevolg en donderdag kwamen we alles te weten over de dode hoek van een vrachtwagen 
en leerden we hoe je snel en veilig een bus verlaat. Vrijdag deden we een atelier naar keuze.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandagvoormiddag gingen we naar het technieklokaal voor onze eerste les techniek van dit schooljaar. We maakten 
kennis met juf Melissa en startten met het uittekenen van een vogelhuisje dat we gaan maken. In de namiddag gingen 
we naar de Warande voor een workshop van ‘Coming world remember me’. We maakten er beeldjes uit klei ter 
nagedachtenis van gesneuvelden tijdens WO I. Donderdag hadden we nog heel even tijd om onze presentaties van de 
onderzoeken af te werken. Vrijdag was het voor de eerste keer atelier. We hadden veel keuze en konden ons weer 
uitleven in verschillende activiteiten! 
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