16 maart 2018

INFO
Broertjes en zusjes ( geboortejaar 2015 en 2016 ) van kinderen die al op
onze school zitten, mogen zo snel mogelijk ingeschreven worden. Jullie
kunnen hiervoor bij Jody op ons secretariaat of bij Tinneke terecht.

AGENDA
19/3 : zwemmen L1B + L5B + L6
20/3 : Kijkdag peuters 9u30 – 11u
21/3 : pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN
26/3 : zwemmen L1B + L5B + L6
27/3 : kinderraad
30/3 : LENTEFORUM 13u30 + rapport 3
2/4 – 13/4 : PAASVAKANTIE

KLASSEN
De muizen - juf Elke – juf Mushi
Deze week vertelde Mie spontaan dat ze graag boterhammen met kaas eet. We startten een onderzoekje over wat er
allemaal in onze boterhammendoos zit en gaan er volgende week mee verder! Donderdag was het opendeurtje en
vrijdag was het Lentebrunch, lekker smullen van een kommetje pasta... Heerlijk!

De vlinders - meester Saan
Deze week is het winkelen in de klas want de vlinders hebben zelf een winkel gemaakt. We verkopen fruit, taart en
pizza. Wanneer de winkel gesloten is moet je wel wachten tot hij weer open gaat. De verkopers zijn super vriendelijk en
houden alles proper in hun winkel! We hebben een onderzoek over een spiegel - wat kan ik doen met een spiegel? kunnen wij zelf spiegels maken? spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat zie ik aan de andere kant.... Er zijn super mooie
spiegels in onze klas gemaakt! Vrijdag is het lentebrunch en mogen we smullen van lekkere pasta! Als afsluiter van de
week gaan we nog liedjes zingen met heel de school! Echt leuk!

De vogeltjes - juf Tessie
‘Wat is atletiek?’Dat was de vraag die de vogeltjes zich deze week stelden. Sommige kleuters dachten dat het iets met
dieren of een dierenarts te maken had, anderen dachten iets over een apotheker. Maar nee hoor, al snel hadden we
door dat het sporten was! We gingen opzoeken op het internet wat we allemaal over atletiek konden vinden en daarbij

kwamen we heel wat nieuwe dingen te weten. Heel snel lopen hoort erbij, springen met een stok of springen zonder
stok, zo ver springen als je kan, lopen of springen over hindernissen, gooien met speciale voorwerpen... en nog zoveel
meer. We zijn dan gaan kijken welke onderdelen van atletiek we zelf eens wilden proberen en deze hebben we dan
nagemaakt in onze klas. We kunnen nu wel zeggen dat we echte atleten zijn geworden.
Aan het begin van de week hebben we gemeten hoe groot dino’s zijn en we leerden dat ze niet allemaal even groot
waren. Er waren dino’s die kleiner zijn dan een kindje en er waren dino’s die even groot zijn als 41 kindjes!
Op vrijdag hebben we allemaal enorm hard genoten en gesmuld van de lentebrunch!

De bezige bijen - juf Isabel
Wat zijn we echte speurneuzen! We gingen op speurtocht in onze school naar vormen en ook in de buurt van de school.
Brievenbussen, deuren, verkeersborden, vlaggetjes…Overal kunnen we vormen herkennen. We zijn er echt goed in! We
deden ook heel wat spelletjes met de vormendoos en op het smartboard. In de knutselhoek werden er volop
kunstwerken met vormen gemaakt. We haalden heel wat inspiratie uit het boek 'Misschien' van Guido van Genechten.
We zijn ook naar het rusthuis geweest om te bloemschikken. Met tulpjes maakten we een mooi bloemstukje. Vandaag
genoten we van de lentebrunch, lekker!

Vinnige visjes - juf Julie
We hebben een week achter de rug die voorbij is gevlogen. Lowie had deze week zin om de letter G op te eten. Wat
heeft hij gesmuld van al die woordjes met de G die op donderdag in het letterkoffertje zaten. Het was een echte
feestweek! Woensdag vierden we Leon zijn verjaardag en donderdag Temilola haar verjaardag. Gelukkige verjaardag
visjes! Op vrijdag was het lentebrunch en hier keken we enorm hard naar uit. We hadden al onze tafels samen gezet in
de klas en zaten dus samen aan een reuzegrote tafel. Super leuk! En nog eens extra geweldig met zo'n lekkere maaltijd
erbij! We hebben ervan genoten. We dachten al eens na over het forum en kwamen op leuke, gekke ideeën. Spannend
he! Volgende week onderzoeken we waarom sommige oma's en opa's kleiner worden als ze ouder worden. We nemen
ineens een kijkje naar het skelet. Breng gerust iets mee!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore
De wijze uilen wilden meer te weten komen over baby's. Dit zijn enkele onderzoeksvragen: hoe groeien baby's in een
buik? Eten baby's als ze in de buik zitten? Welke geluiden maken baby's en hoe beginnen ze met praten? We hebben
ons eigen gezelschapsspel ontworpen en gespeeld. De wijze uilen hebben eigen plannetjestijd ook uitgetest en we
vonden het super leuk! De poppenkamer gaat veranderen in een donkere kamer!

De schildpadden - meester Bart
We hebben deze week heel wat rond taal gewerkt. Onze letter 'A' kwam dan ook heel vaak aanbod. Op het digibord
luisteren we welke woorden een 'A' hadden. We maakten woorden, zinnen en lieten hierbij onze oren goed werken. De
begrippen langste, kortste kwamen vooral aanbod. Tijdens de nieuwsronde leerden we over Zoutelande en hoe geld
wordt gemaakt. Kato kreeg van Duarte een bloem en we wilden graag weten welke bloem het was. We zochten in
boeken, op de computer. We zijn deze week ook van start gegaan met ons onderzoek over tornado's, met water
maakten we al de vorm van een tornado. We schilderden met een slazwierder zoals een tornado het zou doen. Op
vrijdag konden we genieten van een lekkere maaltijd tijdens de lentebrunch.

De lieveheersbeestjes - juf Tine
Tijdens de rekenles leerden we over de meter en over schaduwen. We gingen griezelen in de kelder en maakten zelf
schaduwen, soms schattig en soms spannend. Woeaaarch! We leerden over de euro en over de stukken van 1, 2, 5, 10
en 20 cent. We maakten er een piramide mee en bestudeerden de kaart van Europa. Volgens de kinderen is Europa de
pa van de euro! We leerden over het geheim van plus... Weet je het? Ssssst, het is een geheim: je kan plusoefeningen
ook omkeren! Tijdens de taalles leerden we verder over sch en ng, en over samenstellingen (zoals boom + hut =
boomhut). En we leerden ook dat taal heel grappig kan zijn! En dat een hamster 3 jaar oud kan worden! Maandag
gingen we met meester Bram naar de boomgaard om voedsel te zoeken: zoete, zoute, zure, bittere spulletjes. En we

proefden ze ook! Dat was soms lekker en soms helemaal niet! Dinsdag bestudeerden we nog heel wat smaakjes: soms
met een blinddoek of soms met onze neus toe. Wist je dat een stukje appel en een stukje ui een beetje hetzelfde
smaken als je je ogen en neus toe doet? En wist je dat limonade er heeeeeel lekker kan uitzien en heeeel lekker kan
ruiken, en toch vies kan smaken? Het is écht waar! Donderdag gingen we met zijn allen tanden poetsen. Met een liedje
erbij lijken 2 minuten helemaal niet lang te duren! "Tanden poetsen na het eten, en ook voor het slapengaan..." Tanden
kunnen niet goed tegen zure smaakjes, dus: niet te veel frisdrankjes, dames en heren! Zuur is niet goed voor tanden, en
ook niet voor een ei trouwens! Dat bestudeerden we: als je een ei enkele dagen in azijn legt, gaat de schaal van het ei
helemaal oplossen. We hebben het zélf gezien en gevoeld! Meester Bram, wat zullen wij jou missen! En heel erg
bedankt voor alles!

De pinguïns - meester Pieter
Op maandag trokken we naar het zwembad voor een uurtje zwemplezier. Dit doen we nog tot aan de paasvakantie en
daarna zit het zwemmen er voor ons op dit schooljaar. Bij de lesjes van rekenen leerden we aftrekken tot 20 (TE - E = TE)
zonder brug met behulp van de Vitaminis. Met bekertjes, gieters, emmertjes en het nodige overstromingsgevaar
leerden we over inhouden vergelijken en de liter. We morsten heel wat water in de klas, het leek wel een zwembad!
Ook de meter kwam deze week aan bod. Bij de lesjes van taal ontdekten we de schr- en de verkleinwoorden (-je, -tje, pje) via tal van kleine leuke spelletjes. Op dinsdagnamiddag was het weer een talentenronde, deze keer trokken we
naar juf Elke. Zij blies ons omver met haar coole danspasjes en leerde ons een leuk dansje aan. Op donderdag gingen we
aan de slag met afval en spulletjes die we normaal gezien weggooien. We knutselden er onze eigen wagentjes en
monstertjes mee. Op vrijdag was het dan lentebrunch, we genoten er met volle teugen van en willen graag alle
helpende handen bedanken die al dat lekkers hadden voorzien!

De duizendpootjes - juf Nathalie
Deze week oefenden we woorden met gt en cht. We leerden ook hoe we zelf uitnodigingen kunnen maken voor een
feestje. Bij het rekenen leerden we de maal- en deeltafel van 6 en herhaalden we het uur.
We werkten verder aan onze levenslijn. Die is nu helemaal af. We gingen ook bij juf Ilse in de klas toneeltjes doen en
maakten vrije teksten. In de praatronde vonden we het interessant om over de oermensen te praten. Volgende week
start hier een onderzoek over, dus wie materiaal heeft, mag het meebrengen.

De wasberen - meester Thomas
De weken vliegen voorbij in de wasberenklas. Deze week oefenden we verder op maal en gedeeld door 6. Dankzij ons
spelletje met de ballon gaat dit elke dag beter. Ook herhaalden we deze week + en – tot 100 met brug. Na een korte
herhaling lieten de wasberen zien hoe goed ze dit konden. Tijdens de les taal werkten we rond verkleinwoorden. We
gingen in boeken en kranten op zoek naar verkleinwoorden. Ook spraken we 20 minuten met zoveel mogelijk
verkleinwoorden. We hebben veel gelachen! Dinsdagnamiddag gingen de wasberen op bezoek bij meester Pieter. Hier
maakten ze een echte knikkerbaan. Youssef deed deze week een onderzoekje over drijven. Hij onderzocht hierbij of een
boot het beste drijft op zoet of zout water. Joao en Loewik werkten verder aan het onderzoekje rond programmeren.
Anne-Linde en Lucas begonnen dan weer aan hun onderzoekje over andere talen. Dora en Roos onderzochten of stoffen
verkleurden in water. Ook maakten we allemaal samen ons eigen kompas. Een drukke maar superleuke week in de
wasberenklas!

De coole kikkers - juf Barbara
Juf Barbara was de hele week ziek. We hebben gewerkt in andere klassen. We gingen naar een toneel in De Djoelen, dat
was leuk. We maakten ook werkjes en het leukste werkje was taaloefeningen maken waarvoor onze onderzoekjes en
vrije teksten werden gebruikt. Vrijdag was het lentebrunch en de pasta was heerlijk. We kregen van juf Mirjam ook nog
een taakje voor de proefjes die we gaan doen.

De olijke olifanten - juf Elke
Dinsdagnamiddag hadden we weer talentennamiddag. We gingen naar juf Nathalie. We maakten muziek en geluiden
met ons lichaam (bodypercussie). We vonden het heel leuk. We dachten na over het forum en weten dat we kleine
toneeltjes gaan doen. Donderdag verdeelden we de rollen en bedachten we een verhaallijn. Nu nog goed oefenen. We
gingen ook helpen bij het padden overzetten. Jammer genoeg zaten er geen padden in de emmers. Wel hebben we een
salamander veilig naar de overkant gebracht. We zagen ook verschillende kevers. Aan de poel was er een fuik. Daar
zaten heel veel salamanders in. De alpensalamander heeft een oranje buik. Ook zagen we een hele grote waterkever.
We vonden het heel leerzaam. Lukas en Inne

De kleurige kameleons - juf Goedele
We leerden deze week nog meer over verkeer: zichtbaarheid, veiligheid en passagier. We oefenen thuis nu ook al wat
voor de Grote Verkeerstoets die we na de paasvakantie zullen doen.
Tijdens kwartierlezen startte de juf met voorlezen uit het tweede deel van “De Ellendige Avonturen” van Lemony
Snickets : ‘Het treurige tweede boek’. We maakten kennis met de schrijver en zijn boeken door Gerben die voorstelde
om het eerste boek uit de reeks voor te lezen. Na het eerste deel wilde iedereen alleen maar meer. Het is een heel
zielig, maar ook spannend verhaal en erg leuk om naar te luisteren (en voor te lezen ).
We startten deze week ook met de poëziesterren. We mochten kiezen uit 5 gedichten en een top 3 maken. Zo stemmen
we dan eind volgende week met een heel aantal andere scholen mee voor het beste gedicht. Volgende week gaan we,
samen met de klas van juf Ilse, verder werken rond gedichten.
En ook deze week leerden we weer vanalles bij tijdens de presentaties van de werkstukken. Nerses had het over
Mesrop Mashtots, de uitvinder van het Armeense alfabet en Tomas vertelde over Lego Technics. Donderdag deden we
alvast de voorbereiding van de STEM-activiteit van volgende week. Vrijdag legden we de laatste hand aan de werkjes bij
onze vrije teksten, aten we tijdens de lentebrunch aten we heerlijke pasta én sloten de week af met samenzang.

De zotte zebra’s - juf Ilse
Maandag zijn we gaan zwemmen. Juf Janne was er ook bij. Ze komt drie weken helpen in de klas als stagiaire en ze komt
niet op woensdag en vrijdag. Dinsdag was het talentenronde en wij mochten bij meester Thomas programmeren met
scratch, game kids. Deze week hingen er vijf gedichten in de klas. We zijn jury voor de poëziesterren.
Donderdagochtend kregen we een blad papier en dan moesten we stemmen welk gedicht het mooiste was.
Oranjeachtig rozenrood had gewonnen met 31 stemmen. Dat is een gedicht van Linda Vogelesang. Vrijdag is het
lentebrunch. In de namiddag bereiden we onze volgende STEM-activiteit voor. We gaan werken met lasers. Iza & Fleur

De funky monkeys - juf Ann
Maandag hadden we een hele dag workshop muziek. We experimenteerden met klanken en geluiden uit de klas en
maakten hiermee een partituur. We werkten ook rond ritmes met ritmestokken en met muziekinstrumenten.
Donderdag gingen we naar de talentendag op campus Boomgaard en campus Zenit. We draaiden er mee met
verschillende lessen gegeven door leerkrachten van de talentschool. Het was een leuke en leerrijke dag! Vrijdag konden
we genieten van een heerlijke lentebrunch en sloten we de dag af met een leuke weekafsluiting.

