
  

         

 

                                                               17 november 2017 
 

                 
VOORLEESWEEK 
Binnenkort is het voorleesweek. We vonden al voldoende voorlezers, maar we zoeken nog drie begeleiders. De 
kinderen zijn verdeeld in groepen van maximum 10 kinderen. We werken met een doorschuifsysteem. Er gaat een 
begeleider met elke groep mee, om te zorgen dat de kinderen steeds op de juiste locatie terecht komen. 
Kan jij ons verder helpen?  
- We zoeken één begeleider op donderdag 23 november (3e graad) van 13:45-15:00. 
- We zoeken één begeleider op dinsdag 5 december (2e graad) van 13:15 tot 14:30. 
Mail naar : ilse_vanherck@hotmail.com  

 

                                      
20/11 : zwemmen L3 + L2B 
27/11 : zwemmen L3 + L2B 
29/11 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen  
   
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
 
Onze muisjes maakten deze week een collage. Ze scheurden kranten- en ander papier in stukjes, lijmden die op en 
mochten er met waterverf een tekening op maken. We knutselden ook aan de Kerstkaarten die binnenkort gekocht 
kunnen worden. Met ecoline, houten kerstfiguren, vetkrijt en sterren gingen we aan de slag. In de kring speelde we 
verschillende spelletjes met een bal, raden welk speelgoedje verdwenen was en van wie de schoenen onder het 
dekentje waren. We zongen ook weer veel liedjes. Een goed voorproefje van de weekafsluiter op schoolniveau vandaag. 
Er waren heel veel muisjes ziek en ook juf Elke kon de bacteriën niet meer weg houden. Donderdag en vrijdag werden 
de muisjes prima opgevangen door de andere juffen en meesters en maandag is juf Elke er weer. Dan gaan we naar de 
voorstelling Pantalone en willen we vragen om 08uur45 stipt aanwezig te zijn op school. Dit is heel belangrijk omdat we 
om 09uur00 ten laatste vertrekken.  
 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders hebben een onderzoek over takken. Ze gaan eerst samen buiten takken zoeken. We schilderen mooie 
kunstwerken met de gevonden takken. Mannetje tak kwam op bezoek in onze klas. Hij had ook een film en een boek bij. 
Dat was heel leuk en grappig! Luna vertelde ons over Elmer de kleurenolifant. Elmer houdt van mooie kleuren. Daarna 
knutselden we onze eigen kleurenolifant met een leuke toeter als slurf... Toet... Toet..! De vlinders willen graag weten 
hoe je zoutdeeg maakt... Samen mixten we bloem, zout, water en een beetje olie. Het was super leuk om het zoutdeeg 
door elkaar te kneden! 
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De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes hebben deze week een hele speciale boot gemaakt. We schilderden heel wat schoendozen in onze klas en 
daar hebben we nu een vogeltjesboot van gemaakt. We hebben hem ook ingericht met verschillende kamertjes. En 
weet je wat het gekste is?! Alle vogeltjes kunnen er in wonen! Onze boot hangt in de gang aan onze klas, dus je kan hem 
altijd eens komen bewonderen! We werden allemaal echte piraten deze week. We maakten een piratenhoed en hierbij 
moesten we de kleur goud gebruiken. Dat vinden we een super mooie kleur! Echte piraten kunnen goed schatten 
bewaken. Daarom maakten we plantjes in de klas waar we onze schatkisten onder kunnen verstoppen op het eiland. 
Want de schatkisten zitten vol met goud! En je weet maar nooit dat er een boef in onze klas zou komen om ons goud te 
komen stelen... Op vrijdag hebben we genoten van de eerste weekafsluiter van dit schooljaar. Wat was het gezellig om 
met z'n allen samen liedjes te zingen! 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Ludo hapte deze week de letter F uit de letterbak. We maakten de letter F van duplo en plasticine en we deden een 
zoektocht naar dingen die met de letter F beginnen.  Ook het letterkoffertje ging voor de eerste keer met iemand naar 
huis. Ook schilderden we prachtige geluksstenen. We kozen hiervoor mooie kleuren verf met glitters. We maken er ook 
nog mooie zakjes bij zodat we ze goed kunnen bewaren. We zijn ook begonnen aan onze vleermuisvleugels, een heel 
werkje! Juf Julie en juf Isabel speelden samen het verhaal van Floep de vleermuis in de poppenkast, dat vonden we heel 
leuk. Ook de visjes doen een onderzoekje over vleermuizen. Vandaag genoten we van de eerste weekafsluiter! 
Volgende week gaan we onderzoeken wat geitjes eten!  
 

Vinnige visjes - juf Julie  

De visjes waren erg benieuwd naar de vleermuis. Ze wilden er alles over weten! We ontdekten weer een heleboel 
nieuwe dingen en leuke weetjes. Het gekste vonden we dat de vleermuis ondersteboven slaapt. Natuurlijk probeerden 
wij dit ook, maar dit bleek toch heel moeilijk te zijn! De bezige bijen hadden toevallig ook een onderzoekje over de 
vleermuis gedaan. We besloten om samen naar een poppenkastverhaal over Floep de vleermuis te kijken. We kenden 
het verhaaltje al, maar het bleef enorm leuk en spannend! Vrijdag was er een weekafsluiter en zongen we samen met 
de hele school allerlei liedjes. Dit vonden we echt heel erg gezellig. 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De wijze uilen hebben deze week weer veel leuke dingen gedaan. Maandag hebben we een nieuwe letter geleerd: de 
letter R. In de hoekjes konden ze verschillende dingen doen rond letters. Wat vonden ze dit fijn!! 'Welke kleuren heeft 
een regenboog?' Dat is een vraag dat de wijze uilen stelde maandag. De volgende dag mochten ze een regenboog 
schilderen. Activiteiten rond het zwembad en water vielen ook enorm in de smaak. De wijze uilen hebben een nieuw 
liedje geleerd: zwi-zwa-zwemmen, zwemmen is zo fijn...  

De schildpadden - meester Bart  

Op maandagnamiddag kwamen de mensen van basiseducatie langs in onze klas. We schilderden samen onze hand en 
schreven onze naam. We speelden ook nog samen enkele gezelschapsspelletjes. Deze week werkten we ook ons 
onderzoekje van paddenstoelen af. We onderzochten welke paddenstoelen vliegenzwammen waren. We zijn deze week 
ook gestart met ons onderzoek rond dieren. We knutselden een giraf en deden een spelletje waarbij we goed moesten 
kijken welke staart bij welk dier paste. We keken ook goed naar de verschillen bij de snuiten. We leerden ook nog een 
liedje van Kato over onze hand. Tijdens de nieuwsronde leerden we meer over een aardbevingen, de top 8 tennissers 
van de wereld en koken voor daklozen. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: zee (met inoefening van de letter z), en ijs (met inoefening van de letter ij). We oefenden 
ook de d nog eens extra, omdat veel kinderen de d en b met elkaar verwarren. We herhaalden de letter d aan de hand 
van het ouwe trouwe wiegeliedje van Van Ostaijen: "Doe de deur dicht van de doos. Ik slaap!" Tijdens de wiskundeles 
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hebben we veel herhaald deze week (splitsen, de getallenlijn tot 10, het dubbel, de kortste weg van de postbode 
meten). Vrijdag maakten we een toets. We hebben deze week heerlijk gesmodderd en geëxperimenteerd met verf: we 
hebben zélf onze eigen kerstkaartjes ontworpen! Nog even geduld! Binnenkort kunnen jullie genieten van het 
resultaat! We leerden deze week ook over kinderarbeid vroeger en nu. Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen 
spelen! Dat is een kinderrecht! 

De pinguïns - meester Pieter   

Deze week ontdekten we de volgende letters : oe (via het woordje doek en koek), z (via het woordje zee) en de ij (via 
het woordje ijs). Tijdens de lesjes rekenen gingen we aan de slag met het bouwen van blokkenbouwsels, leerden we via 
dieren de getallenlijn tot 20 en oefenden we op verschillende manieren het splitsen nog eens in. Dankzij juf Eva leerden 
we een eigen leuke bladwijzer maken. We maakten ook eigen stempels (uit klei en karton) om zo eigen 
Kerst/nieuwjaarskaarten te maken en bedrukken. De kaartjes zijn een explosie van kleuren en vormen geworden, 
waarin we zelf beslisten hoe het er allemaal uit zou zien. Omwille van de vele vraagjes die wij hebben over dieren zijn 
we deze week onderzoekjes opgestart. We mogen elk apart of in groepjes beslissen welk dier we beter willen leren 
kennen. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week leerden we het ei-lied. We zongen het al goed mee om alle woorden met een ei te onthouden. We lazen ook 
een brief van de Sint. Hij was zijn mijter beu en de pieten waren bezorgd. Bij het rekenen hebben we plus- en 
minoefeningen geleerd tot 100. Dit ging al supergoed. We hebben ook onze kaartjes voor de actie van de kinderraad 
afgewerkt. De resultaten zijn prachtig. We deden dit met wasco en ecoline. We hebben ook een klasonderzoek gedaan 
over tanden. Hoeveel tanden heeft een volwassene? Hoe ontstaan gaatjes? Waarmee zit een tand vast aan de kaak? 
Waarom wisselen we van tanden? Welke tanden hebben we en waarvoor dienen ze? We zochten de antwoorden op in 
filmpjes. Iedereen had goed geluisterd en maakte een mooi onderzoeksblad. We speelden deze week ook het 
kinderkwaliteitenspel. We kozen kaartjes met kwaliteiten waarvan we vonden dat ze goed bij ons pasten. Dit vonden we 
superleuk en willen we nog eens een keertje doen! 

 

De wasberen - meester Thomas  

De weken vliegen voorbij in de wasberenklas. Tijdens onderzoek stond alles in teken van vliegen en de lucht. We keken 
naar filmpjes van vliegen en zochten zelf ook vele dingen op. Donderdagnamiddag hadden onze wasberen een moeilijke 
opdracht. Hoe laat je een ei van 3 meter hoog vallen zonder dat het breekt? De uitslag is binnenkort te bewonderen 
rond onze klas. Bij de lessen rekenen leerden we deze week al + en – tot 100! Ook leerden we maal en gedeeld door 10. 
Wat gaat de tijd toch snel.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam maakten we voor techniek broodjes met chocolade erin.  We leerden kneden en wat je allemaal nodig 
hebt. Bij spelling leerden we woordpakket 9: banaanwoorden. Tijdens taal keken we naar een opsporingsbericht om een 
boef te vangen. We leerden ook over diagrammen. We maakten zelf staafdiagrammen over onze onderbroeken, over 
snoep, over dieren, over ons vervoer en over ons ochtendeten.  De auto was er het meest. We hebben nu ook een 
klaswoordenboek. We schrijven er woorden in die 2 of 3 betekenissen hebben. We mogen gaan voorlezen bij de 
kleuters. Deze week was de klas van juf Julie aan de beurt. Fiere zegt elke ochtend met haar buikspreekpop 
‘goedemorgen’ . Deze week zeggen we het in het Thai. We zijn ook bezig aan de fluoactie. Elke middag mogen we 
stickers kleven als we een fluovest of helm bijhebben. Wij gingen een test doen van zwemmen. Bij diepzwemmen 
moesten we kleren meebrengen. Bij rekenen leerden we over dezelfde vormen en ook over breuken. We werkten ook 
in onze breukenbundel en speelden breukenmemory. Als we klaar zijn met rekenen, mogen we ons werk zelf 
verbeteren. We hebben kaartjes getekend met oliepastels voor Kerst. We gingen er met ecoline over. We kregen een 
hele mooie tekening. Die moeten nu naar de drukkerij en dan worden er kaartjes van gemaakt. We lezen weer een 
nieuwe tekst en we proberen weer een nieuw leesrecord te halen. We hebben ondertussen al heel veel boeken in onze 
klasbib. We deden weer massage. Sommige kinderen hebben nieuwe ideeën om te masseren. We leerden over de 
windstreken en maakten zelf een windroos. Frimpong, Ilse, Romaisa, Soraya Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je 
zwemtas niet! 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben met de hele klas de liedjes van de weekafsluiting geoefend. We hielden een afscheidsfeestje voor Ayoeb. Al 
onderzoekend kwamen we te weten wat gelijkvormigheid is, we deden dit met rietjes. Dinsdag tijdens de eigen 
plannetjestijd werden er allerlei activiteiten gedaan: actua, schoolradio voorbereiden, onderzoekjes, dierensafari, 
knutselen. We speelden voor architect en ontwierpen allemaal een gebouw. We maakten er een plattegrond van. Nu 
bouwen we alle plattegronden na met blokjes. Van Sinterklaas en de Kerstman kregen we een speciale opdracht. We 
moeten een klasfeest organiseren. Daarvoor moeten we allerlei opdrachten uitvoeren. Bij elke opdracht die lukt, 
verdienen we een ster. De eerste opdracht was leren telefoneren. We oefenden eerst in de klas en daarna telefoneerde 
Ruby ook echt naar juf Tinneke om toestemming te vragen. Ze deed dat supergoed! Flor maakte een quiz over de 
oorlog. Kyan en Verena 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week gingen we naar een toneel in de Warande en hadden we STEM-dag. We deden heel veel leuke activiteiten. 
In de voormiddag gingen we naar een Technopolisshow, deden we een workshop met verschillende denkspelletjes en 
mochten ook met een vergrootbril en een microscoop fossielen, bloemen en (dode) insecten bekijken. Cool! In de 
namiddag maakten we een sleutelhanger uit ijzer en programmeerden we een robot. Iedereen vond het superleuk. 
Gerben presenteerde zijn onderzoekje over de ijsbeer en we zijn deze week ook gestart met nieuwe onderzoekjes. 
Donderdag stapten we 1 kilometer en vrijdag sloten we onze week af  door met de hele school samen te zingen. 
Volgende week hebben we donderdag weer een fiets nodig! We fietsen dan in de namiddag naar De Wending in het 
kader van de voorleesweek.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandagochtend vertelde juf Ilse dat ze een correspondentieklas voor ons had gevonden. We dachten al na over wat 
we samen kunnen doen. ’s Namiddags gingen we naar de Warande. Daar keken we naar het toneel “Show”. Dat toneel 
ging over een goochelaar en een danseres. Ze werden verliefd. Toen er ondergoed door de zaal vloog moesten we heel 
hard lachen. Het verhaal eindigde niet zoals de meeste sprookjes: ze gingen elk hun eigen weg. Dinsdag namen we deel 
aan de STEM-dag. Eerst losten we breinkrakers op. Daarna keken we naar de Technopolisshow. We gingen ook aan de 
slag met Makey Makey. Dat was super cool! We speelden spelletjes op de computer maar bestuurden de computer met 
cupcakes, fruit en verschillende voorwerpen. In de namiddag maakten we zelf zeep. We mochten de kleur en de geur 
kiezen. Op het einde van de dag leerden we over geheime taal, zoals de Caesar code. De volgende zin kan je oplossen 
door te starten met de L. Otydolr sloopy hp depx-olr! Tijdens wiskunde bekeken we donderdag de afstand tussen 
verschillende steden. We zagen dat er autosnelwegen en treinsporen lopen. We onderzochten al eens hoe we in Leuven 
(bij onze correspondentieklas) zouden kunnen geraken. Vrijdag kwamen er studenten van het CVO die Nederlands 
leren. Samen werkten we rond muziek. Lars en Trijn 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandagnamiddag maakten we onze kerstkaartjes af die we binnenkort kunnen verkopen. Dinsdag hadden we een hele 
dag STEM-dag bij Talentenschool Turnhout. In de voormiddag hadden we op campus Boomgaard eerst de 
Technopolisshow. Nadien deden we een workshop ‘Problemsolving’, hier speelden we verschillende smartgames. 
Daarna stonden we ‘Oog in oog met de microwereld’. Hier onderzochten we verschillende dingen met een microscoop. 
’s Middags kregen we een lekkere vegetarische spaghetti en nadien fietsten we naar campus Zenit. Eerst deden we een 
workshop ‘Pech onderweg’. Daar gingen we in de afdeling carrosserie aan de slag met het repareren van fietsbanden. In 
de drukkerij maakten we ook nog stickers tijdens de workshop ‘Plotten en plakken’. Het was een heel leuke dag. 
Donderdagnamiddag hadden we boekenronde en konden we al eens snuffelen in de verschillende boeken die iedereen 
gaat lezen. Vrijdag hadden we enkele presentaties van eigen plannetjestijd en bespraken we ook wie wat gaat doen 
voor de volgende onderzoekjes. 
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