
  

         

 

                                                                                  17 maart 2017  

 

                 
KINDEREN GEBOORTEJAAR 2015 INSCHRIJVEN 

Broertjes en/of zusjes van kinderen die al bij ons naar school gaan kunnen met voorrang ingeschreven worden. 

Dus alle kinderen in een gezin geboren in 2015 mogen nu ingeschreven worden. 

 

 

                                      
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   
Deze week was juf Mushi op maandag, dinsdag en woensdag ziek. Daarom werden de muisjes verdeeld over de 
verschillende klassen en mochten ze gaan spelen met de andere kleuters. Donderdag was het voor de eerste keer 
Talentenronde! De kleuters konden kennismaken met de talenten van de juffen en de meesters. Bij juf Mushi werd er 
gedanst! Naast kleuterjuf is zij ook dansjuf. Zowel de jongens als de meisjes hadden het erg naar hun zin! Volgende 
week donderdag schuiven de kleuters op naar een volgende juf of meester om weer te proeven van een ander talent en 
zo hun eigen talenten te ontdekken. Vrijdag is het Lentebrunch, jammie! Dat wordt een leuke afsluiter van de week! 

 

 
De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Deze week hebben we onderzoek gedaan over het circus. We hebben een antwoord gevonden op onze 
onderzoeksvragen : Hoe ziet een circustent eruit? Welke dieren doen mee in het circus? Wie doet mee in het circus? We 
maakten onze eigen toeterolifanten. We scheurden en plakten een leeuw en gaven een clown een mooi pak met 
stofjes. We speelden in de circustent en leerden allemaal trucjes. Seppe speelde circuspoppenkast voor ons. Het liedje 
van het clowntje kennen we ook al heel goed. Volgende week doen we een onderzoek over fruit en eentje over stenen. 
We bespreken dan ook ons optreden voor het forum! Vrijdag was er een lekkere lentebrunch, dat was superfijn!  
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De vlinders - meester Saan  

De vlinders brachten hun tandenborstel en tandpasta mee naar school. We poetsten goed onze tanden. Dat was leuk! 
Het was deze week ook voor de eerste keer kleuterrotonde, was wel een beetje spannend maar heel leuk! Het was 
dansen, koken, diertjes zoeken, knutselen, vrije teksten schrijven, techniek en media. 
Vrijdag was er een overheerlijke brunch voor ons op school. Mmm... Dat was smullen! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes waren deze week op zoek naar kriebelbeestjes. Eerst hebben we in ons klasje geoefend om nepbeestjes te 
vangen. Dit deden we door goed te kijken met een vergrootglas en ze dan te vangen met een pincet of een grijptang. 
Want we leerden dat vele diertjes heel klein en super snel zijn. Daarna zijn we in de boomgaard gaan zoeken. We 
hebben een paar diertjes gevonden en daar waren we enorm trots op! De namen onthouden van de beestjes vinden we 
moeilijk, we geven ze dus zelf een naam: een liefbeestje en een pipibed. En op vrijdag, joepie geen boterhammen mee 
naar school! Wat hebben we genoten van die heerlijke lentebrunch. 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Op maandag hadden enkele kindjes al wat dekens en kussens mee voor ons rustige plekje in de klas. We hebben het er 
ondertussen veel gezelliger kunnen maken en enkele bijtjes gingen er de voorbije dagen toch al eventjes wat rust 
opzoeken. We werkten onze regenboog af en gingen onderzoeken welke nieuwe kleuren we kunnen maken met twee 
verschillende kleuren. Als echte kunstenaars toverden we heel unieke schilderijtjes! Broos bracht deze week stukjes 
kokosnoot mee naar de klas, waar we onmiddellijk een kort onderzoekje rond deden. We ontdekten dat een kokosnoot 
best heel lekker kan zijn! Op woensdag zijn we met een groep kleuters naar het woon- en zorgcentrum geweest om 
daar samen met de bejaarden te gaan bloemschikken. Zowel de kleuters als de omaatjes hebben ervan genoten! 
Bedankt mama van Bas om ons mee te begeleiden! Vrijdag wacht ons de lentebrunch. Dan smullen we samen van veel 
lekkers en kunnen we daarna hopelijk nog even genieten van het mooie weertje! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Een hele zonnige week met een leuk vooruitzicht: lentebrunch! We maakten alvast versiering voor het gezellige feest. 
We genoten van het zonnetje en gingen dan ook met z'n allen naar buiten. We speelden spelletjes, maar ook gezellig 
samen eten buiten moest aan bod komen! In de boomgaard zochten we naar slakken, maar helaas zaten ze allemaal 
verstopt. Na wat onderzoek weten we nu waarom en gaan meteen terug als het een keertje geregend heeft. Onze 
laarsjes staan al klaar! We onderzochten deze week een haai en er plakt er zelfs eentje op onze vloer. We vonden het 
heel erg grappig, want er passen net twee kindjes uit onze visjesklas in.  
 
 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Deze week zijn we gestart met een onderzoek naar de walvis. De kinderen wilde graag weten hoe groot zo’n walvis is, 
hoeveel die weegt en zeker hoe het komt dat die water omhoog spuit. We keken een filmpje waarin heel veel verteld 
werd en zochten samen met de juf dingen op het internet op. We kozen een nieuwe letter: de letter F en het was ook al 
meteen opendeurtje, dat is vanaf deze week veranderd. Op dinsdag gingen we samen met de schildpadden naar het 
toneel. Het ging over een draak en we zagen heel veel instrumenten. We mochten ook mee geluid maken en doen alsof 
we een vuurbal waren! Donderdag kwam juf Myriam nog eens een keertje naar onze klas om te vertellen over 
Kameroen. Want ze was daar op vakantie geweest. In de namiddag hadden we dan voor de eerste keer onze 
talentenronde. De kinderen werden verdeeld en werkten allemaal rond een talent. Op vrijdag was het dan eindelijk 
lentebrunch. Daar keken de kinderen hard naar uit want we maakten door de week allerlei versieringen om te turnzaal 
mooi te versieren!  
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De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week verder aan ons onderzoek van ridders. We maakten van onze klasdeur een echte kasteelpoort. 
We zochten naar dezelfde kronen en moesten met spiegelbeeld een kasteel afwerken. We bouwden ook een kasteel 
met de blokken en maakten met papier hier een vooraanzicht van. Op dinsdag gingen we naar een toneel over de 
trommeldraak in de Djoelen. Jannes had deze week voor zijn verjaardag een fruittaart bij, dat was lekker smullen. 
Donderdag was het de eerste keer dat we onze talentenronde deden. We gingen in de verschillende klassen een talent 
uitproberen. Op vrijdag konden we nog lekker smullen tijdens de lentebrunch. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Wat een toffe week was dat! De zon scheen, we aten buiten, weefden buiten, lazen buiten! We leerden de schooldans 
van de kinderen van het vierde leerjaar, en we kregen een heerlijke lentebrunch voorgeschoteld! Op maandag kwam 
Renild op bezoek. Ze pakte ons mee op ontdekkingstocht door ons lichaam: botjes voelen, op botjes trommelen, op je 
zitknobbels zitten, voetjes borstelen. Leuk, en heeeeel rustig! Op dinsdag hadden we een kip in de klas. We 
bestudeerden haar pluimen en haar poten, we aaiden haar, en tekenden haar na op zwart papier. Echte kunst werd het! 
We leerden woordjes zoals pa (je hoort de aa, maar je schrijft de a), en woorden met ch (licht). Tijdens de rekenles leren 
we oefeningen zoals 16 - 4, en bestuderen we schaduwbeelden en de klok. Volgende week dinsdag hoeven de kinderen 
geen brood mee te brengen. Omdat de leesrups helemaal volgestickerd is, maken we dan frietjes. Ondertussen plakken 
we stickers op ons volgende dier: de leesslang! Maandag gaan we weer zwemmen. Denk je aan je zwemgerief? 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we bij de lesjes van taal dat je veel woordjes kan verkleinen (verkleinwoorden) en schreven we ook 
enkele oefendictees. Bij rekenen gingen we dan weer aan de slag met schaduwen en leerden we aftrekken en optellen 
tot 20 (zonder brug). Naar aanleiding van een onderzoeksvraag zijn we begonnen bouwen aan een echte vulkaan. Met 
kippendraad, veel kranten en papier maché gingen we aan de slag. Op donderdag bakten we met de eitjes van de 
schoolkippen zelf pannenkoeken en poffertjes. We mochten één voor één zelf met de pan aan de slag. Ze waren niet 
allemaal even mooi rond maar ze maakten daarom niet minder. Vrijdag stond er een overheerlijke lentebrunch op ons 
te wachten. Het was super lekker en gezond! We willen alle mama's en papa's die geholpen hebben een grote pluim 
geven voor al dat lekkers!  
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we lange klanken, korte klanken en andere klanken bij spelling. We maakten ook nog enkele 
oefeningen op ng en nk. We herhaalden onze luisterhouding nog eens en beluisterden tekstfragmenten. We kwamen 
ook te weten wat naamwoorden zijn. Bij het rekenen leerden we al :3 en maakten we de toets van blok 7. Deze week 
waren we bij onderzoek bezig met de maan, de zin, de ruimte en de sterren. Zo onderzochten we: wat is een vallende 
ster? Beweegt de maan? Waarom zien we de maan niet altijd hetzelfde? Kan je op de maan leven? En nog veel meer. 
We begonnen ook te knutselen met papier maché. Hier moeten we volgende week nog wat aan door werken om er 
mooie planeten van te maken.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben bij juf An de voorbereiding gedaan om een knikkerbaan te maken. In groepjes gaan we aparte knikkerbanen 
maken. We hebben overlegd welke spullen we meenemen. We zagen ook een filmpje over een knikkerbaan. We vinden 
het wel leuk! We zijn naar de tentoonstelling  ‘ Het wilde westen’ geweest in de Warande. We leerden over Indianen en 
cowboys. We zagen spullen van vroeger. We zagen ook een film van cowboys die veel vechten maar eigenlijk is dit niet 
waar. Indianen droegen alleen pluimen om te vechten. Er waren ook 2 opgevulde dieren; een buffel en een gier. Er 
waren ook kunstwerken en een saloon. We vonden het heel leuk en boeiend!  Het was lentebrunch. We vonden het 
heel lekker! Mama’s en papa’s mochten er eten voor maken. We lazen onze vrije teksten voor. Onze tekeningen  
maakten we met krijtjes of gescheurd papier. Dat vonden we heel tof! Vandaag kregen we de haren mee van onze 
tentoonstelling van Peter De Cupere. We deden onze presentaties van de onderzoekjes. We hebben veel bijgeleerd 
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want het waren heel boeiende onderzoeken. Iedereen had een mooie flap. We hebben een nieuwe schooldans geleerd 
in de zaal. Het vierde deed de dans voor. Elke morgen leest de juf een gedichtje voor. Soms maken wij zelf een gedichtje 
en mogen we het voorlezen. We hebben van die gedichtjes een boek gemaakt. Vergeet je zwemtas niet!!!!! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We werkten verder aan ons onderzoek over beperkingen. We maakten kennis met verschillende soorten beperkingen: 
een verstandelijke handicap, een motorische handicap, een visuele en auditieve, dyslexie, gedragsstoornis, ... we weten 
er nu alles over. Maar het belangrijkste dat we leerden is ALLEMAAL ZIJN WE ANDERS, ALLEMAAL ANDERS HEEL 
GEWOON! We zongen het verschillenlied dan ook uit volle borst mee. Dinsdag gingen we naar de Liereman om padden 
over te zetten. Jammer genoeg was het 's nachts te koud dus vonden we geen enkele kikker of pad. Toch hebben we 
genoten van een heerlijke boswandeling in het zonnetje! Op het einde vonden we wel een fuik vol salamanders. We 
bestudeerden de diertjes en lieten ze weer vrij. Donderdag werkten we verder rond de kikkers en padden. We 
ontdekten allerlei interessante dingen over deze diertjes. We leerden deze week ook de oppervlakte berekenen. We 
trokken naar buiten om vierkanten en rechthoeken te tekenen en hun oppervlakte te berekenen. Dat vonden we wel 
leuk. Er kwamen grote en kleine figuren tevoorschijn. Vandaag sloten we de week leuk af. We gingen zwemmen en 
konden daarna onze honger stillen tijdens een heerlijke lentebrunch. We kwamen ook in pyjama naar school. We 
steunen hiermee het bednet - project. In de namiddag installeerden we ons in onze slaapzakken met hoofdkussens en 
knuffels en keken gezellig naar de film van Anne Frank. Er werd ook geoefend aan de schooldans. 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Dinsdag was het zo ver: onze andersomdag. We leerden iets bij over Kameroen, de geschiedenis van 1500 - 1600, Keith 
Haring, zeedieren, wiskunde en kippen. De andere leerlingen maakten het ons niet gemakkelijk, er zaten verschillende 
opdrachten, een quiz en zelfs een toets bij. Op donderdag gingen we naar de bib want het is jeugdboekenmaand. 
Dit jaar is het thema 'je bent wie je bent'. Wij mochten ontdekken of er typische jongens- en meisjesdingen zijn 
en daar dan gewoon van afwijken met allerlei opdrachten. Vrijdag is het lentebrunch. Lekker! Ellis & Rania 

 

De dassige dasjes - juf Goedele  

De Dassige Dasjes hebben een fijne week achter de rug.  Maandag gingen we van start met techniek. We werkten 
verder aan de nestkastjes. We vijlden de zijkanten netjes bij en sommige kinderen mochten al met de kolomboor 
werken. Dinsdagnamiddag luisterden we naar de presentatie van Vanik. Hij vertelde over gevangenissen in de wereld. 
Donderdag gingen we naar de Warande. We bezochten daar de tentoonstelling over het Wilde Westen. Heel erg leuk, 
mooi en interessant. Daarna gingen we naar de mensen van Storm op Komst. Daar gaan we volgende week 
maandagvoormiddag naartoe. We mochten in de inkomhal van de Kuub op de grond tekeningen maken met rode duct 
tape. De tekeningen hadden te maken met de voorstellingen waarvan we er maandag een aantal zullen zien. In de 
namiddag hadden we twee uur turnen van meester Bert. Superleuk! Vrijdag was er dan ook nog eens de lentebrunch 
waar we konden smullen van allerlei lekkers. Sommige kinderen vonden het ook erg fijn om de kleuters te helpen bij het 
eten. Vrijdagnamiddag luisterden we naar de presentaties van de werkstukken van Rania en Thobe.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week maakten we kennis met de structuur van het secundair onderwijs. Dit deden we aan de hand van een 
diavoorstelling en een beroepenquiz. Donderdag mochten we een dagje gaan meedraaien in de Talentenschool. We 
werden in groepjes verdeeld en konden deelnemen aan verschillende workshops die we zelf gekozen hadden. Zo waren 
er workshops STEM, Latijn, Engels, hotel, Cognosco, techniek,… Enkele kinderen van onze klas gingen in de namiddag 
naar campus Zenit voor de workshop grafische en hout. Het was een fijne, leerrijke dag! Vrijdag konden we weer lekker 
smullen op de lentebrunch!  
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