
  

         

 

                                                                                  16 juni 2017  

 

                 
KEUZE LEVENSBESCHOUWING 

Indien er kinderen van het lager onderwijs van levensbeschouwing willen veranderen moet dit voor 

30/6 doorgegeven worden om dit vanaf 1 september te laten ingaan. Vanaf 1 september kan er niet 

meer gewisseld worden. Vraag even een nieuw formulier bij Tinneke of Jody ( secretariaat ) als dit 

nodig is. 

SCHOOLFOTOGRAFEN 

Bedankt Hans en Sofie voor het maken van onze klasfoto’s! 

 

                                      

19/6 : rol- en glijweek 1ste graad 
19/6 : week oudercontacten kleuter en lager  
23/6 : ateliers  
28/6 : afscheid K3 en L6 om 18u30 
30/6 : rapport 4 + schoolafsluiter regenboogfestival vanaf 16u 
 

                                            
 

 

 
De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Deze week brachten de muizen verschillende keren vondsten mee van de speelplaats. We zijn dan op onderzoek uit 
getrokken om te ontdekken wat we nog allemaal kunnen vinden op onze speelplaats. We vonden stenen, takken, 
bloemen, bladeren, gras, etc. Zo hebben we de kans gecreëerd om te leren over de verschillende soorten bloemen 
(paardenbloem, madeliefje, boterbloem, etc) en hebben we wiskunde erbij geïntegreerd. Hoeveel 
blaadjes/bloemen/stenen tellen we? Welke kleuren hebben ze? Wat zijn de verschillen? Begrippen zoals groot, klein, 
kort, lang, dik, dun, veel, weinig kwamen ook aan bod. Donderdag was het fietsdag! We brachten onze eigen fietsen 
mee naar school. Samen met de uilenklas zijn we naar het skatepark gegaan. Wat een geslaagde uitstap! 

 

 

 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Jules had een piraat bij en de giraffen wilden graag een onderzoek doen over piraten: Hoe zien piraten eruit? We 
verkleedden ons als echte piraten, hadden een piratenboot in de klas, speelden in zand en water met piratenspullen en 
diamanten, onze blokkenhoek had boten en piraten,… Woensdag wandelden we naar de boomgaard voor de klasfoto’s 
en kwamen onderweg de kindjes van Dol-fijn tegen, na de foto’s gingen we bij hen op bezoek en speelden we mee met 
hen. Het was voor heel wat giraffen een leuk weerzien! Volgende week starten we met een onderzoek over spaghetti. 
Dinsdag mogen de giraffen hun fiets/loopfiets/step meebrengen want dan gaan we rollen en glijden met de vlinders! 
 

  

De vlinders - meester Saan  

We deden deze week een onderzoek van bloemen. De paarse bloemen op school ruiken lekker. In een geurenboekje 
vonden we ze terug. Het was lavendel! We vroegen ons af of we kunnen schilderen met stenen. Dat was leuk! Op 
donderdag gingen we met de bus naar het stadspark. De vogeltjesklas was ook mee. We gingen de dieren eten geven, 
picknicken en spelen in de speeltuin. Echt een superleuke dag! Volgende week maandag gaan we naar de Olmense zoo. 
Zorg dat je zeker op tijd bent want de bus vertrekt om 9uur! Dinsdag mogen de vlinders hun fiets meebrengen voor de 
rol- en glijweek. 
 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Deze week begon voor de vogeltjes super lekker. Op maandag aten we frietjes op school in plaats van boterhammen! 
Daarna zijn we een onderzoekje begonnen over bellen blazen. We hebben zelf bellenblaasjes gemaakt met ijzerdraad 
en met een fles. We leerden ook hoe we zelf bellenblaassop moesten maken. Sommige kindjes hebben per ongeluk ook 
geproefd aan hun lipjes dat dit niet zo lekker is. Op donderdag zijn we samen met de vlinders naar het Stadspark 
geweest. We vonden het super leuk om de dieren oud brood te geven, om te picknicken en om te spelen in de 
speeltuin. Het was er wel heel warm! Op het einde van de week hebben we kunnen afsluiten met een fijne rol- en 
glijdag. We brachten allemaal onze fiets, loopfiets of step mee naar school. 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Op maandag werkten we onze langverwachte zonnebloemen eindelijk af! Met vorken en verf gingen we aan de slag, het 
resultaat kunnen jullie bewonderen buiten aan onze klas. Dinsdag startten we een nieuw onderzoek rond bijen en we 
kregen al onmiddellijk bezoek in onze klas: de papa van Rein is een echte imker, en kwam ons heel wat uitleg geven 
over het werken met bijen. Hij had zelfs 500 echte bijen mee die we konden bewonderen achter het glas en we 
mochten proeven van verse honing. Heerlijk! Woensdag mochten we met z'n allen onze grootste glimlach opzetten 
voor de schoolfotograaf! Ook juf Isabel ging mee op de foto, want zij is toch ook nog altijd een beetje onze juf! 
Donderdag begonnen we zelf bijen te knutselen, waaraan we vrijdag zeker nog gaan verder werken. We gingen ook van 
het warme weer genieten in de speeltuin, samen met de visjes en de schildpadden. Wat hebben we plezier gehad met 
de 100 waterballonnen! Vrijdag mogen we allemaal onze fiets/step/loopfiets meebrengen en gaan we samen met de 
vogeltjes rollen en glijden! 
 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Een enorm actieve week deze week. Onze visjes brachten een heleboel mee naar de klas. Er werden schelpen 
meegebracht, geraapt bij de zee. Een heus onderzoek werd opgestart. Er waren zoveel verschillende soorten schelpen. 
Woensdag stond er plots een verrassing in de klas: kuikentjes. We waren enorm enthousiast dat ze een dagje in de klas 
mochten komen. We vertelden over de kuikens, zorgden voor de kuikens,... Noem maar op. Deze week vierden we ook 
twee verjaardagen! Een echte feestweek dus en dit stopt nog niet hoor, joepie! Deze week was er ook de klasfoto en 
haalden we onze mooiste glimlach boven. We staan er knap op! Volgende week hebben we donderdag onze dag van de 
rol- en glijweek, vergeet dus zeker je fiets, step of loopfiets niet! 
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De wijze uilen - juf Myriam 

Deze week hebben de wijze uilen hard gewerkt. We werkten verder aan ons onderzoekje over hoe groot we zijn. Ook 
mochten we met de schildpadden een oriëntatieloop doen, dat was leuk. We werkten ook in een bundeltje en moesten 
letters zoeken, tellen, kleuren, dingen natekenen enz. Ook deden we een onderzoek over Compostela en we keken naar 
de poppenkast van onze juf haar staptocht. We mochten ook met onze juf haar rugzak en stapschoenen op stap door de 
school. Op woensdag mochten we naar de boomgaard waar de klasfoto's gemaakt werden.   Donderdag was het onze 
fietsdag. In de namiddag gingen we samen met de muizenklas en de klas van de coole kikkers fietsen op het skateplein, 
het was gezellig met groot en klein door elkaar.  We bouwden ook grote kastelen met sponzen en ... er waren ook 
kinderen die zelf een toneel in elkaar hadden gestoken. Edith en Sadé lazen nog een boekje voor in de klas. 
 

 

De schildpadden - meester Bart  

Deze week hebben we ons onderzoek van pretpark afgerond . Voor ons onderzoek van swingwiel gingen we naar buiten 
om te kijken wie het meeste kon ronddraaien met het wiel. Elodie kon maar liefst 67 keer draaien. Tijdens ons 
onderzoek van de libel wilden we heel graag weten of een libel wel echt kan steken. Tijdens de nieuwsronde kwamen 
we meer te weten over het liedje van Je Broer, dat Nadal 10 keer heeft gewonnen en dat papa's vlechtjes leerden 
maken. We schreven deze week ook heel veel mooie vrije teksten. We zijn ook gestart met ons onderzoek van baby. We 
verzorgden al baby's, boetseerden baby's en speelden een babybingo. Op vrijdag zijn we voor de tweede keer gaan 
zwemmen.  

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens taal leren we woordjes als 'vuren': je hoort de uu maar je schrijft de u. Je hoort het lang, maar je schrijft het kort. 
We ontdekten dat slakken heel graag groen papier lusten. Youssef bestudeert alles over de ruimte: wormgaten, zwarte 
gaten, meteoren. We werkten onderzoeksbladen af. Die hangen binnenkort in de gang! We deden mee met de 
oriëntatieloop van Peter. De juf speelde poppenkast over een konijn dat een dierenvanger was, en over de pauw die al 
zijn vrienden verloor omdat hij te trots was op zichzelf. We schilderden verschillende soorten huidskleuren, we bakten 
brood met de graantjes van het bosspel. En Renild kwam nog een keertje eutonie doen met ons: ze leert ons onze 
botten te voelen, en ze leert ons om rustig te worden. 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week startten we sportief. Op maandag kwam Peter langs en hij deed met ons een oriëntatieloop. We renden van 
punt naar punt en leerden over de windrichtingen. In de moestuin ontdekten we dat onze radijsjes volgroeid zijn. We 
hebben ze geoogst en met veel smaak opgegeten. Buiten hadden we veren en insecten gevonden, die hebben we 
onderzocht. Het bleken larven van de lieveheersbeestjes te zijn en de veren van de grote bonte specht (drie teen specht 
kan ook). Bij rekenen en taal stonden er enkele grote toetsen op het menu en herhaalden we de leerstof van het 
afgelopen schooljaar. We maakten ook kennis met de landen van de wereld en kozen allemaal een land uit om de vlag 
van na te maken. Maandag brengen we onze fiets + eventuele helm mee naar school.  

 
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week begonnen we aan onze toetsen. We herhaalden de leerstof en maakten wel elke dag een toets.  
Na de inspanning in de voormiddag, mochten we in de namiddag ons ontspannen. We hebben tuinkers geplant. De 
zaadjes kiemen al. Leuk om te zien! We leerden ook over onze schaduw en waarom deze niet altijd op dezelfde plaats 
staat. Tijdens de vrije werktijd bouwden Floris, Miro en Frimpong aan hun eigen tentoonstelling met knex. Ze bouwden 
een kraan, een mixer, een brug en een boot. Je kan een kijkje komen nemen in onze gang. Ilse tekende prachtige dieren 
na. Je kan haar kunstwerkjes bekijken aan de klas. We gaan nog steeds zwemmen. Vergeten jullie de zwemzakjes niet? 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiImY3Y-YHPAhXDWBoKHXI4BGQQjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/dieren.shtml&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEb2oweIaJJ1ISTUdMv03fKyyDX2Q&ust=1473498980242973


De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Deze week hadden we rol- en glijweek. We vonden het heel leuk. We gingen ook naar het skatepark. We mochten heel 
veel meenemen: step, skates en skateborden. We hebben onze laatste rekentoets gemaakt. Dat is leuk!  We deden ook 
ons laatste woordpakket. We hadden deze week oriëntatieloop. We kregen een plattegrond van onze school en van de 
school naast ons. We moesten allemaal nummers zoeken. Ze hingen ver uit elkaar. Het was leuk maar niet gemakkelijk.  
We hebben onze plantjes in de echte grond gezet. De pompoenen hebben we in het moestuintje gezet. Als ze 
uitkomen, mogen we er iets mee maken.  We deden ook nog eens vrije werktijd. We vonden het heel tof!  We hebben 
nog dingen aangeduid over onze eigen lessen. Het was een evaluatie.  De juf vond het grappig om te zien hoe wij haar 
nadeden. We hebben het supergoed gedaan!!! Juf leest voor uit een nieuw boek: De Griezels. We kennen al veel 
boeken van Roald Dahl. Het is een bekende schrijver die heel leuke boeken schrijft. Maandag gaan we zwemmen. 
Dinsdag gaan we op uitstap naar de Hoge Rielen. 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Tijdens de turnles deden we honkbal. Het was superwarm. Dus gebruikte juf Elke de brandslang om ons te verfrissen. 
Dat vonden we superleuk! We deden onze eindtoetsen. Het was moeilijk maar nu is iedereen er van af, oef! We 
speelden ook nog hockey en basketbal. We gingen voor het VELO - project naar het Stadspark. We leerden veel bij over 
de verkeersborden, fietsvaardigheden en fietsproeven. We gingen op bezoek naar een tomatenfabriek. Daar zagen we 
de serres met de zéér grote tomatenplanten. We kregen een drankje en snoeptomaatjes. Ook kregen we een bakje 
soeptomaten mee. Donderdag maakten we samen tomatensoep, het was superlekker! We deden deze week ook nog 
oriëntatieloop. We leerden ook nog over het werk en de producten in de supermarkt en over onze aarde die in gevaar 
is. Het was heel leerrijk. Laure 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag zijn we gaan fietsen in het stadspark. We oefenden op een parcours met hindernissen, speelden spelletjes en 
reden alleen rond in het Stadspark waar onderweg verkeersborden stonden. Deze week was het druk. We hadden veel 
toetsen. Die moesten klaar zijn, want volgende week komen er veel uitstappen. We gaan naar de Hoge Rielen, 
Planckendael en we mogen nog eens een keertje gaan zwemmen. VERGEET MAANDAG DUS JE ZWEMGERIEF NIET! 
We gaan ook een nacht op school slapen. Daar hebben we veel werk voor: een brief schrijven voor de ouders, een 
avondspel organiseren, een voorleesboek kiezen, ontbijt regelen ... Helena 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Maandag gingen we nog eens zwemmen en omdat het voor het zesde leerjaar de laatste keer was, kregen we nu al ons 
pretbad. We gaan nog twee keer zwemmen: één keertje oefenen en nog een keertje diplomazwemmen. Dinsdag was 
een superleuke dag. Er kwamen twee mensen van Kaaiman op bezoek. Ze kwamen hun organisatie voorstellen en een 
workshop doen. We deden allemaal dingen die met theater te maken hadden. In de namiddag reden we met de fiets 
naar het Stadspark voor de oriëntatieloop. Woensdag mochten we op de klasfoto. Tussen al dat leuks door bereidden 
we ons de hele week verder voor op onze eindtoetsen van wiskunde en taal. We maakten superveel oefeningen en 
hebben hard gewerkt om alles rond te krijgen. We hopen dat iedereen goede toetsen heeft gemaakt. Volgende week 
maandag gaan we weer zwemmen en vrijdag zijn er ateliers.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdagvoormiddag kwamen de mensen van Kaaiman langs om te vertellen wat hun organisatie inhoudt. We gingen 
nadien naar de sporthal om mee te doen met een theaterworkshop. Dat was heel leuk! In de namiddag fietsten we naar 
het stadspark voor oriëntatieloop. Iedereen deed heel goed zijn best en we konden ons nog eens flink uitleven! Deze 
week gingen we van start met enkele lessen rond seksuele en relationele vorming. Er werd heel wat gelachen en 
gegiecheld! Er kwamen verschillende thema’s aan bod: lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, voortplanting 
en geboorte en verschillende soorten relaties. We namen ook eens een kijkje in de anticonceptiekoffer. 
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