
  

         

 

                                                               15 juni 2018  

 

                 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Volgende week woensdagvoormiddag komen Sofie en Hans weer klasfoto’s maken. 
 
REGENBOOGFESTIVAL 
We zijn nog steeds op zoek naar helpende handen voor tijdens het 
regenboogfestival en de opruim ervan. Je kan je opgeven op de lijsten aan de 
klassen, via de facebookoproep of via mail naar isabel_cremers@hotmail.com . 
Maandag gaan de werklijsten ook mee in de boekentassen van de kinderen. 

 

                                      
Week van 12/6 en 18/6 : oudercontacten kleuters en lagere school 
18/6 : zwemmen L1A + L5A / rol- en glijweek 1ste graad  
22/6 : ateliers  
25/6 : zwemmen L1A + L5A 
26/6 : schooluitstap lagere school  
27/6 : afscheid K3 en L6 18u polyvalente zaal  
29/6 : DE SCHOOLDAG EINDIGT OM 11u30 NABEWAKING TOT 12u45 + rapporten lager + regenboogfestival  
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
Juf Elke is deze week ziek geworden. We hebben leuke dingen gedaan met de kinderverzorgsters. Soms hebben we ook 
in de andere kleuterklassen meegedaan. Vandaag zijn we met heel de school gaan zingen tijdens de weekafsluiter. 

 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders spelen deze week samen met de vogeltjesklas. Dat was heel leuk! We deden ook een onderzoek over sport: 
hoe doe ik een split? Hoe moet ik pompen? We leerden de kleuren van de vlag van België en schilderden mooie 
vlaggen! In onze klas werden er ook heel wat leuke verkleedfeestjes gehouden. Op vrijdag hadden we een leuke 
weekafsluiter met heel onze school. Lekker samen gezellig liedjes zingen. Volgende week houden we een onderzoek 
over knuffels. Maandag 18/6 mag je een knuffel mee naar school brengen. Dat gaat leuk worden! 
 
 

AGENDA 

KLASSEN 

INFO 
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De vogeltjes - juf Tessie  
Aan de verhalen van onze vogeltjes te horen, hebben ze allemaal genoten van de vrije dag op maandag. Dinsdag 
hebben we een kleine opendeurtjesdag gehad, samen met de vlinders. Dat vonden we allemaal heel leuk! We maakten 
deze week een nieuwe vrije tekst. Dit deden we op een speciale manier. We schilderden niet met penselen, maar wel 
met speelgoeddiertjes. Dat vonden we gek! Daarna kregen alle dieren van de dierentuin een heerlijk badje. Donderdag 
hebben we heerlijke frietjes gegeten in de klas. We smulden onze buikjes helemaal rond. 
 
 
 

De bezige bijen - juf Isabel 

Een korte week maar toch deden we weer heel wat in de bijenklas. We werden dinsdag door de mama en papa van 
Toos omgetoverd in superhelden, vlinders, toverpoezen, prinsessen, vampiers, clowns enzo... Wat een leuke 

voormiddag! Met de k’nex werd er een super lange auto met wel 24 wielen gemaakt. Een wereldrecord 😉? De mama 
van Floris kwam het verhaal van Woeste Willem voorlezen. Dat was weer genieten. In de gang maakten we 
hinkelparours en we hinkelden erop los. Volgende week gaan we hier buiten nog mee verder. Maandag gaan we 
eindelijk zwemmen, joepie. De zwemzakjes niet vergeten!  
 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

De vinnige visjes startten de week met een dagje vrijaf. Dinsdag gingen we verder met de flamingo. We deden de 
flamingo na en onderzochten hoe het komt dat hij eigenlijk roze is en waarom hij vaak op één poot staat. De papa van 
Luz kwam op woensdag voorlezen aan ons. Dit was heel erg leuk! Hij had een verhaal over een kikker bij en met de 
kikkervisjes in onze klas, vonden we dit toch wel geweldig! Donderdag mochten we weer een dagje in een andere klas 
gaan spelen. De week vloog voorbij, want het was alweer snel vrijdag. Volgende week hebben we elke dag feest in de 
klas! We gaan een heleboel verjaardagen vieren, joepie! De vinnige visjes kijken er al naar uit! 

 
 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Deze week gingen we verder met een onderzoekje over bijen. Rein bracht allerlei spulletjes mee want zijn papa is imker. 
We leerden dat je kaarsen kan maken van was en we mochten ook lekkere honing proeven die de bijtjes gemaakt 
hadden. Bijna iedereen vond de honing lekker. De mama van Ruben kwam een spannend boek voorlezen in de klas : het 
boek over Miezel, Moem en kleine Mie. Het was een speciaal boek en ook wel een beetje spannend. We deden ook nog 
een onderzoekje over woorden in andere talen. Wat fijn dat bijna iedereen wel een woordje kende in het Engels, Frans, 
Arabisch, Duits, Koerdisch of Berbers. En vandaag genoten we nog een keer van de weekafsluiting. 

 

De schildpadden - meester Bart  

Na ons extra dagje vakantie konden we al direct de verjaardag van Alyssia vieren. Gelukkige verjaardag, Alyssia! Deze 
week moesten we bij de meester gaan tellen, letters herkennen, rijmen en bouwen. We maakten ook een mooie 
tekening van onszelf. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over meeuwen die eten stelen en dat er een 
machine bestaat om het afval in te zee op te zuigen. We werkten deze week ook verder aan ons onderzoek van 
vliegtuigen. We  knipten en plakten de juiste volgorde van het opstijgen, welke shadow van welk vliegtuig was en 
maakten een echt luchtschilderij. We zijn ook gestart met ons onderzoek over elektriciteit, gitaar en schatkaart. We 
leerden deze week ook nog een nieuwe letter de 'K'. 
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De lieveheersbeestjes - juf Tine 

We leren woordjes op -uw (zoals ruw), -eeuw (zoals sneeuw) en -ieuw (zoals de kieuw van een vis). We leerden van de 
pauw uit het Axenbos dat het niet verstandig is om te veel aandacht te vragen. De pauw speelde al zijn vrienden kwijt! 
We leerden (met het verhaal "Een beetje maan in de koffie") dat "huidskleur" niet één kleur is, maar dat er heel veel 
verschillende huidskleuren zijn. We schreven vrije teksten met Bert, en plantten komkommer en tomaat. Volgende 
week maandag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemzak niet! Van 18 tot 22 juni hebben wij onze rol- en glijweek. 
Vergeet op dinsdag zeker je fiets niet! We oefenen die dag op school. We gaan niet de straat op hoor! 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Aangezien het maandag geen school was, hadden we een heel kort weekje voor de boeg. We kregen bovendien ook 
heel wat grote toetsen van taal en rekenen voor de kiezen. In de tussentijd deden we heel wat reken- en taal`spelletjes` 
om alles wat we dit jaar hadden geleerd nog eens te herhalen. Op dinsdagochtend ontdekten we dat tijdens het 
verlengde weekend onze appelzaadjes ontkiemd waren en dat er nu al enkele groene blaadjes boven de grond zijn 
komen piepen. Woensdag kregen we even bezoek van Jul, die eens een dagje kwam kijken in onze klas. Hij werd met 
open armen ontvangen, en leek zich al snel thuis te voelen. Op donderdag knutselden we met juf Tineke rond de zee en 
al wat er in leeft. Tot slot onderzochten we vrijdag op vraag van Kaltrina, hoe we pepernoten kunnen maken en zongen 
we uit volle borst tijdens de week afsluiter met heel de school. Niet vergeten: volgende week is het rol- en glijweek 
voor onze klas en mag je dus de hele week met je eigen step, skateboard, rolschaatsen, ... over de speelplaats 
scheuren. 
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week herhaalden we het verenkelen en verdubbelen bij woorden. We maakten ook onze laatste toetsen van taal. 
Bij het rekenen kwam de maaltafel van 9 aan bod. En ook hier maakten we onze laatste toets. Tijdens de namiddag 
leerden we meer over de rechten van het kind. We maakten tekeningen en speelden een spel hierrond. We brachten 
ook nog eens een bezoekje aan de boomgaard om de natuur te bestuderen in de maand juni. Op vrijdag werkten we 
aan onze vrije teksten en zongen we samen om de week af te sluiten.  

 

De wasberen - meester Thomas  

Prins koek  

Er was eens een prins, niet zomaar een prins. Prins koek woonde in een riool van allemaal zwarte ratten. Soms voelde 
hij zich alleen, maar toen kwam prinses IJs. Toen ging het al heel wat beter. Alleen mistte hij zijn vrienden koning soep, 
prinses appel, prins peer, koning ui en de koningin. Op een dag besloot hij naar het ijskasteel te gaan om iedereen terug 
te zien. Dit deed hij drie keer per week. De laatste keer was een heel heel heeeeel groot feest.  

Vrije tekst van Loewik 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam maakten we een draaischotel. Die maakten  we deze week verder af. We hebben zelf les gegeven. Nele en 
Ilse gaven een tekenles. Ze leerden hoe je een eenhoorn en een tas met schaduw moest tekenen. Ibrahim gaf een 
rekenles. Het ging over de maaltafels en cijferen.  Dali en Nino gaven een turnles over koningsbal. Ze deden het goed en 
we vonden de lessen heel leuk. We hebben ons laatste taalboek uit! We leerden over bijvoeglijke naamwoorden.  We 
hebben de laatste rekentoets gemaakt.  We hebben opgezocht hoe een wrat ontstaat. Dali, Floris, Ilse, Robbe 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

We leerden over de kinderrechten. Onze laatste onderzoekjes werden afgewerkt en het was heel leerrijk. Voor 
Vaderdag maakten we een sleutelhanger van gereedschap. Ze vonden het supercool! We blikten terug op het voorbije 
schooljaar. Iedereen vertelde wat hen het meest zou bij blijven. Het vlotten bouwen op kamp (Lukas) De uitstap naar de 
dodendraad (Andreas) De paddenoverzet (Juul) De onderzoekjes (Fiona)  Het forum (Femke) De lessen Frans (Inne) Vrij 
podium met carnaval (Ruby) Het buitenspeelgoed van de Sint (Verena) Het kamp (Yasmine, Méric, Noor, Oumiama) 
Kinderrechten en kamp (Stans) Het Kerstfeest (Kyan) De toetsen die allemaal klaar zijn (Adam) Het zwemmen bij Flor 
(Flor) De uitstap naar de warmste week (Bo) De uitstap naar 't Antwoord (Laute)  
Kyan en Bo 
 

 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week stond weer helemaal in het teken van de eindtoetsen. Iedereen zette zijn beste beentje voor om ook die 
laatste toetsen goed te maken. We gingen ook naar het Stadspark voor de oriëntatieloop en werkten aan onze 
onderzoekjes en bedachten creaties bij de teksten die we (al even geleden) schreven toen we op bezoek gingen in WZC 
Sint Lucia. We sloten onze week muzikaal af tijdens de weekafsluiting. Volgende week maandag is er weer zwemmen. 
Zwemgerief niet vergeten! 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse - meester Bram 

Deze week is veel te kort voor de zebra’s. We hebben elke dag eindtoetsen. Dinsdag hadden we oriëntatieloop in het 
Stadspark. Ook is juf Ilse op bezoek geweest met Lucien. Hij is nog heel klein, maar zijn handen zijn wel groot. We doen 
ook onderzoeken naar de landen van Europa. Sommigen hebben heel gekke landen gekozen, zoals Letland, Litouwen of 
Cyprus. Vrijdag hadden we weekafsluiter en de laatste eindtoets! Dat voelde al een heel klein beetje als vakantie … 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdagnamiddag fietsten we naar het stadspark voor oriëntatieloop. Eerst deden we enkele opdrachten in verband 
met oriënteren op een kleiner veldje met paaltjes.  Nadien gingen we in het stadspark op zoek naar locaties aan de hand 
van een kaartje. Het was wel leuk want we hadden allemaal een apparaatje aan onze wijsvinger zodat alles digitaal 
geregistreerd werd. Donderdag deden we een Kahoot quiz over onze tijd. Vrijdag brainstormden we over ons 
meesterwerk en stond er nog eens een fijne weekafsluiting op het programma.  
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