
  

         

 

                                                               15 december 2017  

 

                 
 Op 2 februari 2018 vindt onze jaarlijkse quiz plaats. Meer info volgt nog! 

 Op donderdag 21 december is het geen huiswerkbegeleiding. 

 

                                      
18/12 : zwemmen L4 + L2A 
19/12 : kinderraad  
21/12 : winterfeest in de klassen  
22/12 : winterforum met kerstbar start 13u15 + duizendpootjeswinkeltje voor Think Pink  
 
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Kerstmis komt dichterbij en de vakantie ook maar... voor ons nog geen tijd om te rusten! Wat een ijverige drukte in de 
klassen en gangen! Er werd gewerkt met een zouttechniek aan de nieuwjaarsbrieven, dinsdag kwamen de kindjes van 
Dol-Fijn en enkele nieuwe instappers voor na de Kerstvakantie op bezoek tijdens de Kijkdag, we gingen liedjes zingen 
met de Bijenklas (en juf Isabel) en trakteerden onszelf op een lekkere wafel met chocomelk, enz... Naar goede 
gewoonte versierden onze Muizen ook de kerstboom die aan de kleutergang staat te pronken. In de klas lagen 
kerstmutsen, kleine kerstboompjes met mini versieringen om elke keer opnieuw te versieren, gekke kerstbrillen, enz. 
We maakten een tekening voor Sonja van het Dierenthuisje. Maandagnamiddag gaan we er immers op bezoek. 
Kennismaken met haar en de dieren en dan op naar de Warmste Week! We hebben al mooie kerstknutsels gemaakt om 
te verkopen en volgende week bakken we koekjes voor in onze Handmade Pop Up Store. Komen jullie vrijdag allemaal 
een kijkje nemen? De opbrengst gaat integraal naar ons goed doel! We kijken er al naar uit en hebben een aftelkalender 
in onze klas. Juf Elke had ook weer leuke nevenactiviteiten voorzien: kerstboompje van Hamertje Tik, dezelfde 
kerstballen zoeken, kerstballen tellen met de dobbelsteen, enz. Onze oudste Muizen die na de Kerstvakantie 
doorschuiven, mochten al een keer gaan oefenen in de Vogeltjesklas en de Vlinderklas... wat spannend zeg!  
 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders werken verder hun nieuwjaarsbrieven af. Nu is het enkel nog goed oefenen! We dachten ook een keer na 
over wat leuk zou zijn om te schilderen op onze speelplaats. Het zijn creatieve ideeën geworden. We werken verder aan 
onze vrije teksten in de klas. Ze zijn super mooi! Kom ze maar een keer lezen... Samen bedenken de vlinders een leuk 
idee voor het forum. Nu wordt het goed oefenen en knutselen. Jullie zijn allemaal welkom op het forum! 
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De vogeltjes - juf Tessie  

Joepie, sneeuw deze week! We hebben een bak buiten gezet en na een tijdje was die helemaal gevuld met sneeuw. 
Witte sneeuw vonden we niet zo mooi, dus we hebben hem geschilderd met mooie kleuren. Maar brrrr, wat was die 
koud! We zijn samen met de uilen eventjes in de sneeuw gaan spelen. Later op de week vonden we de sneeuw een 
beetje minder leuk, want toen was het heel glad. Stilletjes aan leven we naar Kerstmis toe. We hebben kerstbomen in 
onze klas versierd en deden spelletjes met kerstballen. We hebben ook heel hard gewerkt aan onze nieuwjaarsbrieven 
en ook het forum gaat zeker in orde komen! 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Wat een avontuur met de sneeuw! We keken of we in de klas ook sneeuw kunnen bewaren maar bleven met 
emmertjes water over. We lazen het verhaal van Stanneke sneeuwmanneke en vonden het een heel mooi boek. We 
werkten ook hard aan onze nieuwjaarsbrieven. Op de computer zagen we allemaal bouwsels die we moesten 
nabouwen, dat kunnen we al heel goed!  We toverden ook een hoekje van onze klas om in een letterwinkeltje zoals de 
letterwinkel van opa Brom.  Met het forum zal het open zijn en zullen er lekkere letters te verkrijgen zijn!  
 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie  

Een superleuk begin van de week op maandag: sneeuw sneeuw en nog eens sneeuw. We trokken onze schoenen aan en 
trotseerden de koude, brrr. Helemaal niet erg, want we kregen sneeuwpret in de plaats. We waren helemaal in de ban 
van al dat ijs en brachten het dus ook mee naar binnen, hihi. De vinnige visjes kijken al uit naar het forum. We gingen 
aan de slag en knutselden al een heleboel dingen speciaal voor onze 'tentoonstelling'. Zijn jullie benieuwd? Kom dan 
zeker een kijkje nemen! We maakten deze week ook onze nieuwjaarsbrief en kunnen niet wachten om hem te 
tonen. Volgende week wordt het een echte feestweek in de visjesklas. We kijken er al naar uit! 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

'Hé juf het is toch bijna kerst? Kunnen we dan daarover leren deze week?' Zo gezegd zo gedaan. De wijze uilen hebben 
weer veel geleerd zoals bijvoorbeeld de letter K. Ze wilden deze letter leren omdat kerst ook met de letter K begint. We 
zijn druk bezig met de nieuwjaarsbrieven want dat is toch wel veel werk! Maar we verklappen nog niks. We hadden 
geluk met de sneeuw en wat was het leuk om sneeuwmannen te maken en sneeuwballen te gooien. Natuurlijk hebben 
we ook een onderzoekje gedaan over sneeuw en ijs.  

 

De schildpadden - meester Bart – juf Mushi 

Onze week begon met een leuke kennismaking met elkaar: juf Mushi en de schildpadjes. We werden verrast door 
sneeuw, heel veel sneeuw. De schildpadden wilden dan ook graag onderzoekjes doen rond sneeuw. Ze vroegen zich 
vooral de volgende dingen af: waarom is sneeuw koud? Waarom valt sneeuw uit de lucht en waarom valt het schuin uit 
de lucht? Hoe maken we een sneeuwpop? Waarom kan sneeuw ijs worden? Waarom is sneeuw wit van kleur? Waarom 
smelt sneeuw? Kunnen we zelf sneeuw maken? Vanaf woensdag kwam er een nieuw klasgenootje bij: Gabriele. Het is 
nog wat wennen voor hem, maar de schildpadden laten hem geen moment alleen en vangen hem heel erg goed op in 
de groep. Deze week hebben we ook eens goed nagedacht over twee dingen die eraan komen: hoe gaan we ons 
winterfeestje organiseren in de klas en wat willen we precies doen op het Winterforum? Verder zijn we volop bezig met 
het knutselen van ons nieuwjaarscadeau voor onze ouders en het leren van het nieuwjaarsgedichtje, maar die blijven 
nog even een verrassing. Opendeurtje en het zingen op vrijdagnamiddag sloegen we een keer over omwille van onze 
drukke agenda. 
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De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: jeuk (met inoefening van de letter eu), en ziek (met inoefening van de letter ie). Tijdens 
de wiskundeles gaat het over beren: hoeveel beren stappen er in de bus? Hoeveel stappen er nog op? Hoeveel zijn het 
er dan samen? En 's avonds zijn de beertjes moe: "De kleine beertjes zijn nu moe. Ze moeten naar hun berenbedjes toe. 
En dan komt mama beer eraan van rettekettetteketet, en steekt ze in hun bed." De beertjes worden gesplitst in 3 
groepjes, want er zijn 3 bedjes. We gingen schaatsen deze week (leuk!), we dachten na over het forum (leuk!), en we 
werkten verder aan de nieuwjaarsbrieven (leuk!). Even een vraagje: er gaan vaak spulletjes verloren. Is het mogelijk om 
zo veel mogelijk spullen te naamtekenen? (turnkledij, turnschoen, mutsen, sjaals, handschoenen,...) Dankjewel 
daarvoor! 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Wat is deze drukke week weer voorbij gevlogen. We leerden de letters eu en ie lezen en schrijven. Op maandag trokken 
we met de bus naar Mol, voor het medisch onderzoek. Het was een lange rit door de hevige sneeuwval. We vonden de 
rit lang maar wel leuk en hebben daarom heel de week tijdens rekenen, met oefeningen rond de bus gewerkt. Op 
dinsdag mochten we een nieuwe pinguïn in onze klas verwelkomen. Ikram kreeg een warm onthaal! Ook de baby van 
meester Pieter kwam langs, we mochten heel wat vragen stellen en vonden hem achteraf schattig en gek. Op 
donderdag was het het hoogtepunt van de week. We trokken met heel de lagere school naar de schaatsbaan en gleden 
er op los. In de weinige tijd die we over hadden hebben we nog verder gewerkt aan onze nieuwjaarsbrief en hebben we 
ook al eens zitten brainstormen over wat we gaan doen met het forum van volgende week. 
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week herhaalden we enkele woordpakketten. We werkten ook rond zinnen: een vraag, een uitroep en een 
gewone zin. We leerden oefeningen met brug tot 100. We gingen zwemmen, schaatsen en we werkten aan onze 
nieuwjaarsbrieven. Dinsdag, 19 december doen we een uitstap naar de warmste week. Voorzien jullie aangepaste 
kledij? Donderdag, 21 december is het kerstfeestje in de klas. De 1000pootjes willen er een overdag-slaapfeestje van 
maken. Ze mogen dus dekentjes, matjes, slaapzakken enz... meebrengen. Ook iets lekkers om te eten en te drinken.  
 
 
 

De wasberen - meester Thomas  

De laatste alle kleuren vanuit de wasberenklas voor dit jaar. Maandagnamiddag maakten we onze tweede 
wasberenkrant. Je kan ze bewonderen rond onze klas. Tijdens de lessen rekenen experimenteerden we met water. 
Tijdens taal lazen we een verhaal en leerden we over de verschillende soorten zinnen. Als hoogtepunt van de week 
gingen we donderdagnamiddag schaatsen! Wasberen zijn prima ijsdieren. Om onze week af te sluiten maakten we 
vrijdagnamiddag onze nieuwjaarsbrieven. Onze creaties blijven natuurlijk nog geheim.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam maakten we onze robothand verder af. We werkten er drie dagen aan. Als je aan het touwtje trekt, dan 
bewegen de vingers naar beneden. De mama van Ilse kwam voorlezen: ‘Baba jaga’. Het was een leuk en spannend 
verhaal. We hebben bij de rekenles over loodrechten geleerd. We hadden een echt schietlood gezien. We zijn 
donderdag gaan schaatsen. We vonden het superleuk maar voor sommigen was het ook een beetje moeilijk.  Onze 
onderzoekjes waren klaar en we mochten ze presenteren. Met deze onderzoekjes doen we een tentoonstelling. Nu 
hangen de onderzoekjes in de gang. Voor spelling moeten we woordpakket van 1 tot 12 leren. Dat is best al veel! We 
maakten heel veel sneeuwpoppen op de speelplaats en ook grote sneeuwballen. We gaven namen aan onze 
sneeuwpoppen ( Abdel, Henk, Saartje, oma Joske) Onze nieuwjaarsbrief is klaar. Meester Bart kwam in onze klas en 
deed een praatronde en een spel met ons. Ona, Dali, Floris, Fiere 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben affiches gemaakt voor een actie voor het goede doel. De actie is speelgoed inzamelen voor de kinderen van 
het asielcentrum in Arendonk, anders hebben ze geen kerstcadeaus. Het brengt veel op. Volgende week donderdag 
gaan we popcorn maken voor de warmste week. We hebben geknutseld voor het forum. Het forum zelf is nog een 
geheimpje. We hebben nieuwe onderzoekjes en het zijn er heel veel. We hebben vorige week vrijdag een kerstboom in 
de klas gezet. Het is heel gezellig in de klas. We leerden meer over afval. We zijn er heel goed in om afval te voorkomen. 
We stelden ook onderzoekjes voor en het was heel interessant. We gingen schaatsen. Dat was heel leuk, ook al zijn er 
een aantal gevallen. Noor en Bo 
 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag hebben we gezond gekookt. We leerden over seizoensfruit en -groente. We hebben groenten gesneden, 
dipsaus, wraps en appellolly’s gemaakt. Dinsdag gingen we naar campus Zenit om daar een escape room te spelen. We 
moesten codes zoeken, vraagstukken oplossen, sleutels zoeken om uiteindelijk te ontsnappen. Onze tijd was 48 
minuten en 46 seconden. We hadden het goed gedaan. In de namiddag knutselden we onze nieuwjaarsbrief. 
Donderdag gingen we schaatsen en vrijdag werkten we aan onze onderzoekjes. 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Bij Frans leerden we kleuren en kledingsstukken. Vorig jaar leerde juf Elke ons al enkele kleuren, dus dat ging heel vlot. 
We leerden ook drie nieuwe werkwoorden. We leerden bij 'good cook' over seizoensgroenten. Daarna kookten we ook 
zelf: appeltjes met noten, wraps en groenten met dipsaus. Op het einde kregen we een schort, een receptenboekje en 
een mooie tas mee naar huis. Dinsdag namen we weer deel aan een STEM-activiteit. Deze keer leerden we over 
vulkanen. We maakten zelf een kleine vulkaan en zochten een manier om rondvliegende stenen te stoppen. Op ons 
forum houden we een wetenschapstentoonstelling, dus kom maar kijken als je benieuwd bent naar de oplossing. 
's Namiddags begonnen we aan onze nieuwjaarsbrieven, maar daar vertellen we jullie nog niets over. We maakten ook 
tijd om even in de sneeuw te spelen. Donderdag gingen we met alle klassen schaatsen. 
 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdag gingen we naar campus Boomgaard voor een volgende sessie van de STEM-academy. Deze keer maakten we 
een trilbot. Dit is een mini robotje dat zich voortbeweegt door trilbewegingen. Wanneer we allemaal klaar waren, 
konden we onze trilbot nog versieren en deden we een race. Het was heel tof! Donderdag konden we ons nog eens 
uitleven op de schaatsbaan. Ook dat was dolle pret! Verder werkten we deze week onze nieuwjaarsbrieven af en 
brainstormden we rond het winterforum. 
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