
  

         

 

                                                                                  17 februari 2017  

 

                 
KLASSPLITSING PEUTERS 

Vanaf 6/3 na de krokusvakantie zullen onze peuters verdeeld worden over 2 klassen : de klas van de muisjes bij juf 
Mushi en de klas van de girafjes bij juf Tinneke ( maandag tot donderdag ) en juf Lindsay ( vrijdag ). De taken op 
schoolniveau worden ook nog steeds gedaan door juf Tinneke en iedereen kan haar nog steeds aanspreken voor overleg 
en gesprekken. De wekelijkse agenda hangt op de deur van haar bureau.  

CARNAVAL 

Volgende week vrijdag hebben de kleuters in de voormiddag Carnavalsfeest. In de namiddag is het tijd voor de kinderen 
van het lager en hun vrij podium. Iedereen mag verkleed naar school komen!  

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2017-2018 

Van 6 tot en met 17 maart kunnen alle broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten, ingeschreven 
worden in een voorrangsperiode. Dus kinderen van geboortejaar 2015 moeten dan ingeschreven worden om zeker te 
zijn van een plaatsje. 

 

                                      
24/2 : carnaval op school 
27/2 : start krokusvakantie 
3/3 : einde krokusvakantie 
Week van 6/3 : oudercontacten lager op vraag van de leerkrachten 
16/3 : talentendag 6

de
 leerjaar  

17/3 : lentebrunch voor de kinderen 
21/3 : kijkdag peuters 
23/3 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen  
31/3 : lenteforum om 13u30 en rapport 3   
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi 
 
Tijdens de praatrondes en andere kringmomenten kwam deze week opmerkelijk veel het onderwerp fruit aan bod. Daar 
heeft de juf op ingespeeld. We besloten samen onderzoekjes te doen rond fruit. Welke soorten fruit bestaan er 
allemaal? Hoe zien ze er uit? Welke kleur hebben ze? Welke vorm? Hoe proeven ze? Ook hebben we al een beetje 
gewerkt rond ordenen van klein naar groot. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na de laatste speeltijd eten we  

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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steeds fruit, allerlei soorten fruit. De muisjes houden er ontzettend veel van, ze genieten er samen volle teugen van en 
dat is heel mooi om te zien, want fruit is gezond! Ook deze momenten benutten we om te leren over dit onderwerp.  

  

De vlinders - meester Saan  

Mara komt voor drie weken helpen in onze klas. Ze deed met ons al enkele leuke spelletjes en speelde mee in onze 
verkleedhoek. We zijn een onderzoek gestart over dieren en vroegen ons af: Waar wonen ze? Wat eten ze? Hoe zien ze 
eruit?... We gingen direct aan het werk in de klas en bouwden onze eigen dierentuin. Hij ziet er echt prachtig uit! Er 
werden ook al enkele vrije teksten en mooie knutselwerkjes over dieren gemaakt. Heb je thuis iets leuks over dieren 
mag je dat volgende week meenemen naar school. Volgende week is het Carnaval en we kijken er al naar uit: word ik 
een prinses, een superheld of nee toch liever een ballerina? Op vrijdag mag je verkleed naar ons carnavalsfeest komen 
op school. Dat gaat leuk worden! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Onze vogeltjes hebben deze week al wat genoten van het zonnetje dat zo lekker heeft geschenen. We zijn samen met 
de visjes in de speeltuin gaan spelen. Aan het begin van de week mochten we lekker knoeien met verf. Daar houden we 
echt van!  We hebben ook geleerd hoe we pizza's moeten maken. We hebben zelfs het deeg helemaal zelf gemaakt! En 
de pizza's waren overheerlijk, dat hebben onze mama's en papa's ook kunnen proeven! 

 

De bezige bijen - juf Isabel- juf Elke  

Deze week werkten we nog even verder met de letter D. We stempelden woorden en zochten op de computer prentjes 
die met een D beginnen. We zijn al benieuwd naar welke letter het volgende zal worden! We lieten ook allemaal onze 
favoriete dino verschijnen en begonnen aan een knutsel- en schilderwerkje. Binnenkort zien jullie allemaal schaduwen 
van dino's verschijnen in onze gang! Dinsdag was het Valentijn en mochten we proeven van heerlijke liefdessoep. We 
smulden tot onze buikjes er vol van waren en werden allemaal plots heel gelukkig! :) Het zonnetje verscheen deze week 
ook heel wat keren. Daar konden we best eens van profiteren en daarom gingen we samen met de Muizenklas spelen in 
de speeltuin aan onze school. Heerlijk in dat warme zonnetje! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Een super week achter de rug. Wij hebben genoten van het zonnetje en trokken daarom samen met de vogeltjes naar 
de speeltuin naast onze school. We vonden het super om te kunnen klimmen, schommelen en schuiven! We bekeken 
ook de foto's van onze uitstap naar het oertijdmuseum. We herkenden alle dino's en natuurlijk moesten we onszelf ook 
zoeken op de foto's. Wat hebben we gelachen! Volgende week is het eindelijk zover: carnaval! Wat kijken we er naar uit 
om ons te mogen verkleden vrijdag. We gaan vanaf maandag nog wat verder met ons onderzoek naar de robot, maar 
ook carnaval komt zeker aan bod! 

 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Op maandag staken we verschillende kaarsjes aan en gingen we kijken welke kaars het snelste zou uitgaan. De juf had 
ook kaarsen bij met een speciale geur. Onze klas rook naar aardbei, framboos en sinaasappel. Dinsdag zagen we op 
karrewiet dat ze in Venetië nu al carnaval vieren. We mochten ook met stoepkrijt de speelplaats versieren. Op 
woensdag zijn we aan het onderzoek rond bellen blazen begonnen. Op donderdag kwam juf Myriam nog eens langs met 
een mevrouw van het krantje Rondom. We maakten een foto dus dat betekent dat wij ook in dat krantje komen! Goed 
rondkijken dus. Vrijdag gingen we weer verder met ons onderzoek rond bellen blazen. 
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De schildpadden - meester Bart  

De vraag die De Schildpadden zich stelden : heeft Marcel zijn stem terug? We speelden poppenkast met Marcel deze 
week. We maakten ook met de spiegeldruk ansichtkaarten. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat er 
grienden waren gestrand, de grammy's uitgereikt waren en dat er in Amerika een dam op barsten stond. We 
herhaalden deze week ook al onze letters. We kennen er nu al 10! Op woensdag kwamen de bejaarden dierenbingo 
spelen. Omdat het zo'n mooi weer was gingen we ook een namiddag lekker buiten in de speeltuin spelen. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we hoed (je hoort de t, maar je schrijft de d), web (je hoort de p, maar je schrijft de b) en vaart (een 
doe-woordje). We speelden een heel leuk en snel spelletje met steentjes, uit Kameroen. En we bakten wafels voor 
Kameroen. Met de opbrengst gaan we kleurpotloodjes kopen voor de klas waar juf Myriam in de krokusvakantie 
naartoe zal gaan. Op de leesrups plakten we al meer dan 100 stickers! We schilderden mooie dierentekeningen na, met 
wasco en verf. Het werden heel mooie kunstwerkjes! En we speelden een heel plezant wasspeldenspel van Maïssa. 
Steffi bedacht dat we zelf monstertjes kunnen maken van kartonnen doosjes. De monstertjes zien er allerschattigst uit! 
Maandag gaan we weer zwemmen. Denk je aan je zwemgerief? 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we tijdens de lesjes taal geen nieuwe woorden. We leerden wel over woorden die eindigen op de -
b/-p en -d/-t. Tijdens rekenen gingen we aan de slag met de maanden, dagen van de week en de klok. We speelden ook 
winkeltje om te leren betalen met euro's.  Afgelopen vrijdag hadden we naar aanleiding van een onderzoekje een 
Kameroense dag. We zaten voor een dagje in een klasje zonder stoelen of banken en liepen op onze sokken rond. We 
leerden heel wat over Kameroen en kookten samen kokosrijst en mangoroom. In de namiddag leerden we met afval 
een eigen bal maken en speelden we enkele Afrikaanse spelletjes. Deze week leerden we ook kaartlezen en gingen we 
zo op tocht door de school en kwamen de planeten ook nog eens langs. Tot slot hebben we deze week 
geëxperimenteerd met houtskool. Volgende week vrijdag is het carnaval en mogen we verkleed naar school komen. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden met ou en au. Dit deden we met een liedje en de au-strip. We maakten ook een toets 
van taal en rekenen. We oefenden de bewerkingen tot 100 nog een keertje in met een 4-2-solo. We werkten lopende 
onderzoekjes af en Miro vertelde over zijn reisje naar Malta. Hij toonde ook foto's. Donderdag kwam de papa van 
Robbe appelmoes maken met Robbe en Rayaan. Zij wilden weten hoe dit moest. Iedereen mocht een keertje proeven! 
Lekker!  
 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
Vrijdag kwam juf Mirjam omdat juf An niet kon komen. We leerden over kriebelbeestjes. We moesten een paspoort van 
kriebelbeestjes maken. We leerden ook dat een miljoenpoot wel 750 poten heeft. We zijn afval gaan rapen op de 3 
speelplaatsen en in het fietsenhok. Er lag veel afval. We leerden over de grote afvalbakken die op school staan.  De 
mama van Lukas kwam langs in de klas om over kaastanden te vertellen. Dat zijn geen rotte tanden maar tanden zonder 
glazuur. Dan krijg je bruine vlekken op je tanden. Je moet dan speciale tandpasta gebruiken. Volgende week starten de 
onderzoekjes. We willen weer veel bijleren. We hebben wel 9 onderzoekjes! Bij cijferen leerden we ‘min’. Het 
onthoudhokje staan nu bovenaan. We moeten lenen bij de buren. Vergeet je zwemtas niet!!!!! 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

Vorige week gingen we voor de eerste keer zwemmen. Dat vonden we echt superleuk! Maya had een mooie actua 
voorbereid. Ze maakte zelf een televisie en speelde de nieuwslezer. Ook Lars toonde zijn actua. Hij maakte een filmpje 
thuis. Echt een leuk idee! Tijdens de onderzoekjes leren we meer over hoe koffie gemaakt wordt, de tanden, de 
planeten, JK Rowling, Urbanus, hoe het komt dat de maan je achtervolgt als je in de auto zit, Anne Frank, Roald Dahl en 
parels. Weer allemaal heel interessant. Sommigen uit onze klas oefenden voor het vrij podium. Laure 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Het was Valentijn deze week. Helena had koekjes voor ons gebakken. Juf Myriam kwam donderdag langs. We hebben 
bekeken wat we kunnen kopen met het geld van de veldloop. De banken van de kinderen in Kameroen zijn stuk. 
Die willen we repareren. Dat kost 580 000 CFA-frank. We hebben een winkellijstje gemaakt met wat we nog willen 
kopen: kleurpotloden, stiften, vilt, boeken in het Frans, puzzels ... Juf Myriam had geld bij uit Afrika. We vinden het 
jammer dat het de laatste soepweek was. Vic & Lore 

 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week verdiepten we ons wat meer in het Oude Rome. Het Romeinse rijk was erg groot. Ze waren op een bepaald 
moment zelfs de baas in alle landen rond de Middellandse Zee. Overal waar ze de baas waren, legden ze wegen aan: de 
heirbanen.  En net zoals de Grieken hadden de Romeinen ook slaven. In de turnles deden we basketbal. Tijdens 
onderzoek werkten we verder aan onze gebouwen. We schreven ook nog een vrije tekst en op donderdag luisterden we 
in de Warande naar Frank Adam. Dat is een schrijver. Hij droeg gedichten voor uit zijn nieuwe boek “Als de buren straks 
gaan rijden” en werd hierbij begeleid door een cello.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week kwam juf Stefanie in onze klas. Zij vervangt juf Ann omdat ze nog ziek is. Maandag staken we onze handen 
uit de mouwen tijdens de techniekles en timmerden we verder aan onze vogelhuisjes. Na het vele timmeren kregen we 
een prachtig resultaat. Tijdens de les Frans leerden we nieuwe woorden rond het thema carnaval. Donderdag leerden 
we twee nieuwe werkwoorden: pouvoir en vouloir. Tijdens de wiskundelessen hebben we de gemiddelde snelheid 
berekend, kijklijnen leren tekenen en zijn we met Romeinse cijfers aan de slag gegaan. Tijdens de taallessen hebben we 
een luisteroefening rond gevoelens gemaakt en voor spelling hebben we woordpakket 12 bekeken. Vrijdag is het alweer 
dictee van spelling. In de namiddag deden we muzische vorming en hoekenwerk. 
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