
  

         

 

                                                                                  16 december 2016  

 

                 
SCHOOLAFSPRAKEN 

Vanaf maandag verwachten wij dat alle (groot)ouders langs de inkom van de verharde 
kleuterspeelplaats hun kinderen naar school brengen en ze ’s avonds via deze weg ook weer 

ophalen. Op die manier kunnen wij de veiligheid van de kinderen beter garanderen, aan die schoolpoort is 

ook toezicht voorzien. ’s Morgens wachten de kinderen en de (groot)ouders buiten op de 
speelplaats tot de bel gaat om 8u45, niemand loopt ervoor binnen rond in de gangen. De school 

start om 8u45 dus zorg ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn!  

Een dikke duim en pluim voor alle (groot)ouders en 
kinderen die zich aan de afspraken houden! 

NIEUWJAARSBRIEVEN 

Gelieve ten laatste maandag het formulier in verband met de nieuwjaarsbrieven ingevuld af te geven aan de 
klasleerkrachten. 

CLB PERMANENTIE 

De hoofdzetel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zal tijdens de kerstvakantie geopend zijn op 
27/12/2016 en 6/1/2017. 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 

 

                                      
22/12 : kerstfeest klassen 
23/12 : winterforum om 13u30 MET WINTERBAR 
26/12 – 6/1 : kerstvakantie 
17/1 : oudercontacten kleuters op vraag van leerkrachten  

! 3 FEBRUARI QUIZ ! 
 
 
 

INFO 

AGENDA 

http://www.clbgokempen.be/


                                            
 

De muizen - juf Elke  
 

Wat een bedrijvigheid in onze klas! Werken aan de nieuwjaarsbrieven, nadenken over het forum, knutselen, puzzelen, 
met de blokken torens en huizen bouwen, met de plasticine spelen, ons verkleden enz. Maandag kwamen er weer Wijze 
Uilen bij ons spelen maar sinds gisteren worden ze onder de vleugels van juf Melissa genomen: welkom! Dinsdag was 
het weer kijkdag dus kwamen de kindjes van de crèche Dol-Fijn en de nieuwe instappers met ons mee spelen. We 
genoten van een fantasierijk turnlesje over dieren en een moeras en ontdekten de speelplaats al even. Het beloofd een 

mooie start voor onze nieuwe vriendjes te worden, na de vakantie!  Onze Muizen versierden in onze kleutergang de 
kerstboom... wat is die mooi geworden! Jullie mogen altijd een kijkje komen nemen maar niet aankomen met de 
handjes hé! In onze klas staat een kerstboom die de kindjes wel voortdurend aan- en uitkleden en dat vinden ze heel 
leuk.  

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders hadden een drukke week op school. We werkten aan onze nieuwjaarsbrieven. Oh... Wat zijn ze prachtig 
geworden! We deden ook nog een onderzoek over de gitaar. Samen maakten we mooie muziek op de gitaar van 
meester Saan en Leon. Deze keer houden wij ons forum in onze klas. Hiervoor zijn alle ouder(s), groot-ouder(s), familie 
en vrienden alvast uitgenodigd. Wij zijn al aan het werk om er iets leuks en moois van te maken! Kom zeker een kijkje 
nemen!  

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Deze week hebben we geleerd in onze klas hoe we pannenkoeken moeten maken. We hebben ons buikje rond gegeten 
en konden toen besluiten dat ze super lekker waren! We hebben deze week ook heel hard gewerkt aan onze 
nieuwjaarsbrieven. In onze klas hebben we een hele leuke manier gevonden om een kerstboom te versieren. We 
nemen een kerstbal, daarna leggen we een klein parcours af door de klas en dan hangen we hem in de kerstboom. Op 
die manier worden we het versieren zeker niet beu! We hebben in onze poppenkamer verschillende spulletjes liggen 
waarmee we al een klein kerstfeestje kunnen houden in de klas. 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

We werkten deze week al hard aan onze nieuwjaarsbrief. Stempelen met gouden verf, schilderen met waterverf... we 
hadden er veel werk mee. Ondertussen speelden we met de strijkparels en nieuwe stempeltjes. Ook zijn we al een 
beetje aan het oefenen voor het forum. Deze keer gaan we wel op het podium. Nooknik was in onze klas om ons met 
alles te helpen. Zij woont eigenlijk in Thailand maar studeert nu een jaar in België. Omdat haar medestudenten examens 
hebben, komt ze nu 1,5 weekje bij ons. We zagen op de wereldbol dat Thailand wel ver weg ligt van België. Welkom op 
onze school Nooknik! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Deze week gingen we aan de slag met onze nieuwjaarsbrieven. Rijmen hier, knutselen daar, hij is nu bijna klaar. Jullie 
zullen wel erg benieuwd zijn naar het resultaat, maar wij verklappen nog niets. Het is een grote verrassing. Ook het 
forum komt er bijna aan. Deze keer mogen we op het podium, we kijken er enorm hard naar uit. Na heel wat denken en 
veel inspiratie, zijn we tot een geweldig idee gekomen. Jullie hebben hier en daar misschien al iets horen vallen over 
wat het gaat. Maar ssst, verder vertellen we niets. Zoals jullie lezen hebben we dus een heel geheimzinnige week achter 
de rug. Veel kindjes hadden thuis de kerstboom gezet, daarom hebben ook wij in onze klas een kerstboom gezet. 
Zonder kerstballen, geen kerstboom. We hebben dus ook kerstballen gemaakt voor in onze eigen boom. Nu is het 
reuzegezellig in de klas. 
 

 

KLASSEN 
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De wijze uilen – juf Myriam  

Juf Myriam gaat even thuis zijn tot aan de paasvakantie wegens een operatie. Ondertussen hebben de wijze uiltjes een 
vervangjuf : juf Melissa. Ze werken hard verder aan hun nieuwjaarsbrieven en gaan nadenken over het forum en het 
optreden. Nog veel werk voor de boeg dus!  

 

De schildpadden - meester Bart  

We startten de week met een nieuw gezicht in onze klas, Daniela. Ze komt helemaal uit Mexico om anderhalve week de 
Schildpadden te leren kennen. We maakten deze week het voorblad van ons onderzoeksboek. We speelden een 
taalspel, waarbij we een tuin proper moesten maken. Kaltrina had thuis een mooi kerstliedje geleerd en natuurlijk 
wilden de andere Schildpadden dit ook leren. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat Kai-Mook zwanger is en 
dat er een musical is van Belle en het Beest. Op het einde van de week werkten we al heel hard aan onze 
nieuwjaarsbrieven. We oefenden ook al goede om onze brief voor te lezen. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes riem (met het ie-beestje), bijl (letter l) en hout (letter ou). 
Tijdens rekenen maakten we heel veel plus-en minoefeningen. Vooral +0, +1 en +2 stonden op het programma.   
Het boek "Geluk voor kinderen" is helemaal uitgelezen! En Dora bracht een heel tof spel mee, om nóg gelukkiger te 
worden! Intussen leest de juf af en toe voor uit een heel oud boek: Okkie. We kregen het in bruikleen van de 
voorleeswim, en we zijn er met zijn allen al helemaal aan verknocht! Verder zijn we druk in de weer met het maken van 
de nieuwjaarsbrieven, en het oefenen voor het forum. Met Chantal, de mama van Steffi, maakten we hele leuke 
kaarshoudertjes. We komen al helemaal in kerststemming! We kregen bezoek van een erg strenge fabrieksbaas. Hij 
vond het niet nodig dat kinderen naar school gaan. Hij heeft liever dat kinderen in zijn fabriek werken. Hij kreeg veeeeel 
protest van de lieveheersbeestjes! En ondertussen onderzoeken we de maan.  Hoe ziet ze er vanavond uit? Kijk maar 
mee! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we de woordjes riem (letter ie), bijl (letter l) en hout (letter ou). Bij rekenen gingen we op pad met 
de 'bus'. Er stapten kindjes op en af, zo leerden we over + en -. We knutselden voor onze nieuwjaarsbrieven en 
verzonnen zelf met heel de klas  een tekst voor mama en papa. Met het forum doen we deze keer niets op het podium 
maar veranderen we onze klas in een kleine cinema. We zijn al volop bezig met het filmen van onze kaskraker en 
nodigen bij deze iedereen uit om volgende week zeker te komen zien. Leuke weetjes van deze week: Tristan had een 
mooi luisterverhaal bij van een gekke kabouter en Evelien heeft een nieuwe roze gips om.  
We zijn nog op zoek naar kerstmutsen/kerstattributen voor onze film die we enkele dagen mogen lenen. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week herhaalden we woordpakket 11. Dit waren woorden met veel medeklinkers vooraan. We maakten ook onze 
toetsen van taal en rekenen en oefenden de hoofdletter B. We leerden ook aftrekken van tientallen en oefenden onze 
maal- en deeltafels. We brainstormden over het forum, werkten nog even verder aan ons onderzoek over de straat van 
vroeger en werkten aan onze nieuwjaarsbrief.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
We gaan voor het forum een tentoonstelling doen. We gaan dingen rond onderzoek maken en rond vrije tekst. De 
andere dingen die we gaan maken zijn nog een groot geheim! We werken er hard aan. We hebben voetbalweek. We 
doen dit al veel rustiger. Maandag deden we een workshop in de Warande. We mochten samenwerken met een camera 
en bouwden decors( we kregen allemaal een ander thema). Een treintje met een camera reed rond de decors. Op 
computers mochten we onze filmpjes monteren. We kregen een superleuke film. We vonden het gigantisch leuk! Er 
hangt kerstversiering in onze klas. We kregen onze toetsen mee naar huis. Ze waren allemaal goed. Juf An is voor de 
eerste keer bij ons geweest. De taalles was heel leuk. We leerden over Justin Bieber. We leerden ook over de ruimte. De 
eerste astronaut was Yuri Gagarin. We  leerden ook over Frank De Winne en Dirk Frimout. We zongen een liedje uit 
Nieuw- Zeeland: ‘ Ik ben zo blij’. We leerden de taal van daar maar ook de vertaling. Tijdens rekenen leerden we over 
hoeken: scherpe, stompe en rechte hoeken. In onze klas zijn veel rechte hoeken.  We leerden ook loodrechte lijnen 
tekenen met een geodriehoek. Voor onze tentoonstelling zijn we op zoek naar haarlokjes. 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben een kerstfeest georganiseerd. Iedereen mag wat lekkers meenemen en 's middags eten we gezellig 
pannenkoeken. We deden aparte onderzoekjes. Donderdag mochten we ze voorstellen aan elkaar. Er zaten hele mooie 
resultaten bij. We kregen weer soep, het was speciale broccolisoep. We hebben ook een kerstboom gezet met mooie 
kerstballen van Axel. Het was ook weer kinderraad. Misschien komen er weer konijntjes op school. We kijken erg uit 
naar het kerstfeestje volgende week. Onze nieuwjaarsbrieven zijn klaar. Er werd nog volop getimmerd aan de 
flipperkasten. We oefenden ook voor het forum. Ilja leerde ons meer over vossen. We tekenden een petitie om het 
zinloos doden van vossen tegen te gaan. Laure en Oumaima 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Vorige week gingen we naar het Gevolg, waar we naar een toneel gingen kijken dat in elkaar gestoken was door 
kinderen met een beperking. We kregen zelf ook heel wat ideeën en zijn nu aan ons eigen toneel gestart, 
dat we tijdens het forum aan jullie laten zien. Het zijn dus drukke dagen, want naast oefenen voor het toneel zijn we 
ook bezig met het schrijven van onze nieuwjaarsbrieven en het organiseren van de veldloop. We hebben héél veel 
inschrijvingen. Hopelijk zijn er ook veel mensen die al die kinderen willen sponsoren, zo kunnen we de 
correspondentieklas in Kameroen van juf Myriam steunen. Thomas & Rania 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

De voorlaatste week voor de vakantie! Wat hadden we nog veel te doen. Maandag mochten we nog een keer naar de 
techniekles. Eindelijk mochten we echt met gereedschap aan het werk. Met een figuurzaag zijn we begonnen om de 
onderdelen van ons nestkastje uit te zagen. Best een moeilijk werkje. We knutselden nog verder aan onze 
nieuwjaarsbrieven en ook de teksten werden nog tot in de puntjes afgewerkt. Donderdag deden we ook nog een 
rekentoets en tijdens Frans oefenden we nog eens extra op de vervoeging van être en de persoonlijke 
voornaamwoorden. Tussen al dat harde werk door vonden we toch nog de tijd om aan de slag te gaan met de ideeën 
voor het forum van volgende week.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandagnamiddag gingen we naar de Warande voor een workshop. Eerst filmden we verschillende acties in kleine 
groepjes. Nadien monteerden we de filmpjes en maakten we decors in kleine hokjes. Op het einde reed er een treintje 
met een camera langs de decors en onze filmpjes en zo maakten we samen één film. Het was super tof! We werkten 
deze week onze nieuwjaarsbrieven af en brainstormden al voor het forum. Ook vrijdag was een supertoffe dag. Veerle, 
de mama van Noa en Tim, de papa van Milo kwamen samen met ons een hele menu koken. Lekkerrrrr!! 
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