
  

         

 

                                                               18 mei 2018  

 

                 
* Gelieve alle kinderen die op kamp gingen nog eens te controleren op teken(beten)! * 

* De werkgroep verkeer is op zoek naar kinderlaarsjes die thuis niet meer gebruikt worden. Ze 

mogen binnengebracht worden bij juf Mirjam ( zorgcoördinator ). 

 

                                      
21/5 : pinkstermaandag = GEEN SCHOOL 
26/5 : SCHOOLFEEST vanaf 13u 
28/5 : rol- en glijweek 3

de
 graad  

28/5 : zwemmen L1A + L5A 
4/6 : rol- en glijweek 2

de
 graad  

4/6 : oriëntatieloop 
4/6 : zwemmen L1A + L5A 
7/6 : kinderraad  
11/6 : facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL  
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Wat een levendige week alweer! Ons idee voor het schoolfeest is geboren en we zijn aan het knutselen gegaan, zodat 
we een mooi decor hebben. Uiteraard hebben we ook al eens geoefend. Er stond een modderpoel in onze klas waar we 
met boerderijdieren in konden ploeteren: heerlijk vonden we dat! Ook konden we tussen de maïs door, diertjes zoeken 
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en die bij de juiste foto leggen. Enkele kindjes wilden op de schildersezel schilderen en we speelden een memory spel 
van Jules. Juf Elke en juf Kathleen hebben de kindjes gegrimeerd. We zijn nog terug gaan kijken naar onze moestuin en 
vonden veel lekkere rode tomaatjes die we zelf mochten plukken. Ze waren heel zoet en sappig! We zagen ook dat onze 
radijsjes en salade al aan het groeien zijn... Woensdag waren we met meer kindjes in onze klas omdat Juf Julie 
(bejaarden) en juf Myriam (betogen) er niet waren, dus hebben we ons opgesplitst en konden we in onze klas of in de 
voor-en na bewaking spelen en picknicken. 
 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders zijn deze week in de ban van kastelen. We bouwen er verschillende in onze klas. In onze kastelen spelen 
wij ridder en prinses. Dat is heel leuk! Er zijn ook mooie vrije teksten geschreven en er is mooi schilderwerk gemaakt. 
Een dikke duim voor alle vlinders! We zijn ook al aan het oefenen voor het schoolfeest. Hiervoor hebben we nog wel 
wat werk. Zelf vinden we het al heel spannend! 

 
 
De vogeltjes - juf Tessie  
Onze vogeltjes hebben aan het begin van de week genoten van het zonnetje. We hebben heel veel buiten gespeeld en 
daar enorm hard van genoten! Samen met de juf hebben we nagedacht over het schoolfeest. We hebben beslist wat we 
willen doen en hiervoor zijn we ons al aan het voorbereiden: knutselen, oefenen, liedjes beluisteren... Het komt zeker in 
orde! Op donderdag zijn we samen met de visjes op uitstap gegaan naar Dessel. In de voormiddag hebben we in de 
speeltuin gespeeld en de stoerste kindjes onder ons zijn helemaal op de SAS-4 toren geklommen. Dit waren wel 214 
trappen! In de namiddag deden we het Pagadderpad. Hierbij moesten we wandelen en ondertussen leuke opdrachtjes 
doen. Aan het einde van de dag waren we heel moe, maar het was een super leuke dag! 

 
 

De bezige bijen - juf Isabel 

We leerden heel wat bij over bonobo’s deze week. Net als zij probeerden we met onze voeten te eten. Dat vonden we 
heel grappig. We maakten ook apenmaskers en dansten erop los. We leerden waarom muggen eigenlijk steken want 
veel kindjes hadden last van muggenbeten. We knutselden samen ons decor voor het schoolfeest. Wat kunnen we goed 
samenwerken, teamwerk!  Er werden ook lekkere smoothies gemaakt voor de juf haar verjaardag. Iedereen kon zelf 
kiezen welke fruitjes er in de blender gingen. Het was een gezellige week!! 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

De vinnige visjes hadden deze week een drukke, maar hele leuke week voor de boeg! Eerst mochten we op maandag 
het zwembad induiken in het Stadspark. Dit vonden we echt geweldig. We waren net echte vinnige visjes in dat water. 
Dinsdag oefenden we al goed voor het schoolfeest en maakten we ook al een deel van onze outfit. Spannend he! 
Woensdag zijn er enkele kinderen mee naar de bejaarden gaan zitdansen en enkele kinderen in een andere klas gaan 
spelen. Zitdansen, hé, wat is dat? Wel, we mochten shaken met ons lichaam terwijl we op een stoel zaten, samen met 
de bejaarden. Dit was heel erg grappig! Donderdag was het een erg spannende, maar ook een beetje intensieve dag 
voor de deur. We gingen samen met de vogeltjesklas naar het Pagadderpad in Dessel. Het was echt geweldig. In de 
voormiddag speelden we in de piratenspeeltuin daar en beklommen we de SAS4-toren. In de namiddag waagden we 
onze kans op het hindernissenparcours in het bos. Enkele kinderen kregen natte voetjes, maar ook de juf moest in het 
water! Uitgeput, maar tevreden gingen we weer naar huis. Vrijdag bekeken we wat er weer in het letterkoffertje zat en 
jaja, Lowie was heel erg tevreden met wat er in zat! Volgende week gaan we nog goed oefenen voor het schoolfeest, 
want het is al bijna zo ver! Denken jullie nog aan de groene kleren en de briefjes van het schoolfeest? 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De wijze uilen hadden weer een drukke week. We gingen aan de slag met grote plastic letters, daar maakten we onze 
namen mee en sommigen konden ook al andere woordjes maken. We werkten ook al voor het schoolfeest, we 
knutselden houten stokken en we zochten al kostuums bij elkaar. Ook gingen we spelen in de boomgaard en we vonden 
daar kampen, dat was leuk. De dappersten onder ons klommen direct omhoog, zonder bang te zijn. We hadden ook 
circusspullen bij waarmee we aan de slag gingen. We rijmden er op los deze week, nu kunnen we het bijna allemaal. 
Enkele jongens maakten plattegronden om mee aan de slag te gaan. Iemand toverde de doos met zonnebrillen nog 
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eens boven en dus liepen we nog een dagje met speciale brillen rond. Vandaag gingen we nog eens samen zingen en we 
leerden nog een liedje van een aapje in de slagroom. 

 

De schildpadden - meester Bart  

We vierden deze week twee verjaardagen, gelukkige verjaardag Duarte en Noah. We werkten deze week aan onze 
onderzoeken van geld en meikever. Waarvoor wordt geld gebruikt en hoe wordt het gemaakt, waren enkele van de vele 
onderzoekvragen. Senne had thuis een insect gevangen en wilde toch zeker weten of het een meikever was. We zijn 
deze week ook met de muisjes onze tomaten gaan oogsten in de moestuin. Ze waren heel lekker. We leerden een 
nieuwe letter de 'G'. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over bijen, fietsen voor kanker en Israël. We 
zijn deze week ook gestart voor het schoolfeest. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens de rekenles leren we nu volop moeilijke oefeningen tot 20. "Brugoefeningen" zijn dat: 8 + 4 is hetzelfde als 8 + 2 
+ 2 = 12. We worden er steeds beter in. Intussen blijven we oefenen op + en - tot 10, zodat we supersnelle 
rekenmachines worden! Tijdens taal leren we woorden met de doffe e: de, te, me, ze, we,... en woorden op -aai, -ooi, 
en -oei: je hoort de j, maar je schrijft de i. We hebben een nieuwe mini-juf in de klas: juf Nell! Dat is leeeeuuuuuk! 
Dankjewel, Nell, voor al je hulp! We hebben nog een beetje een kampgevoel gehad, deze week: we maakten bedjes van 
dekens en lakens, en gingen lekker luisteren naar de luister-CD van Sunjata, de favoriete CD van Leon. Wat hebben we 
genoten! Op het schoolfeest horen jullie er meer over! We zijn de kamp-meikever terug gaan vrijlaten. Gelukkig vonden 
we een beukenhaag op onze school, want dat lusten meikevers graag! De werklijst voor het schoolfeest zit in de 
boekentas. Wie graag een handje toesteekt, kan zijn/haar favoriete jobje aanduiden! Met veel dankjewels alvast! 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Vorige week vertrokken we op kamp. We bouwden kampen, ontdekten de natuur, speelden spelletjes en genoten van 
ieder moment. We willen alle mama`s en papa`s ook nog eens  bedanken die geholpen hebben  en er zo mee een 
prachtige ervaring van hebben gemaakt. Deze week was het weer heel wat wisselvalliger en stond er weer wat nieuws 
op het programma voor rekenen. We leerden de eerste keer minoefeningen maken met brug (TE - E = E), dat was 
helemaal niet zo simpel. Bij taal leerden we over woorden met dubbele medeklinkers. Tijdens onderzoek leerde Noore 
ons over hoe je een vulkaan kan laten uitbarsten en brainstormden we al eens over het schoolfeest van binnenkort.  
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week begonnen we aan het verenkelen in het woordpakket. We herhaalden wat bijvoeglijke naamwoorden zijn en 
maakten de toetsen van blok 9. Bij het rekenen oefenden we het optellen met dubbele brug, zijvlakken en breuken.  
We gingen kijken in onze school hoe de andere klassen eruit zien en we maakten maquettes van de klasjes van de 
lagere school. Maud bracht een zoutkristal mee naar school en we besloten om dit op vrijdag ook te maken. Tussendoor 
oefenden we al wat voor het schoolfeest. Het belooft prachtig te worden!  
 

 

De wasberen - meester Thomas  

Alle wasberen kwamen na een extra lang weekend fris en uitgerust terug naar school. We begonnen onze week met het 
bespreken van het kamp. Alle wasberen waren superenthousiast! Na de bespreking van het kamp oefenden we op onze 
foutjes van het controledictee. Alle wasberen hielpen elkaar! Maandagnamiddag besproken we samen de actualiteit 
van deze week. Tijdens de bespreking stelden de wasberen vragen aan elkaar. Dit deden ze super! We begonnen deze 
week ook aan de voorbereidingen voor het schoolfeest. Het resultaat kunnen jullie binnenkort bewonderen. Deze week 
maakten we ook vele toetsen. Het was niet altijd makkelijk, maar toch brachten alle wasberen de toetsen tot een goed 
einde. Vrijdagnamiddag gingen we met heel de klas op bezoek in de kringwinkel. We leerden vele dingen en hadden 
veel plezier. 
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De coole kikkers - juf Barbara 

We zijn op kamp geweest. Het was héél leuk! We hebben waterdiertjes gevangen in de vijver en terug vrijgelaten. We 
maakten boswezentjes met klei, we hadden een kampvuur zonder vuur, we gingen in de speleobox, er was een gocart 
en een bakfiets en we deden een waterspel met spuitjes. We goten een emmer water over de juf. We speelden ook 
spelletjes met juf Noortje, juf Bieke, juf Najma en juf Evelien. Met spelling zitten we al aan woordpakket 24! We deden 
een spel met taal: discussiëren. We moesten een kant kiezen: akkoord of niet akkoord. Dan moesten we elkaar 
overhalen om van kant te wisselen. Één vraag was: kunnen meisjes ridders worden? We moesten onze eigen menig 
geven. Dat was héél tof! We gaan het zeker nog eens doen. We hebben geschilderd voor ons optreden voor het 
schoolfeest maar alles blijft geheim! We hebben onze plantjes in de grond gestoken. Het zaad van de stokrozen is nog 
niet uitgekomen. We hebben ook ons gedicht over de lente afgemaakt. Lore, Nino, Dali, Ilse 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben een collage gemaakt op een platenhoes met foto' s. De foto' s hebben we genomen toen we naar het 
woonzorgcentrum gingen. Daar speelden we volksspelen met de bejaarden. We zijn volop aan het oefenen voor het 
schoolfeest. Het is nog een verrassing maar het wordt leuk! We ontwierpen spelletjes op een speelplaat. Ze gaan leuk 
worden! We zijn gestart met onderzoekjes. Het belooft erg interessant te worden. Noor en Inne 

 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag gingen we voor het eerst zwemmen. We evalueerden het schoolkamp en bedachten wat we gaan doen op het 
forum tijdens het schoolfeest. Inmiddels zijn we volop aan het oefenen. Door het kamp hebben niet zoveel tijd, maar 
we hopen dat het een leuke voorstelling wordt.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse - meester Bram 

Maandag: we hebben de eerste keer geoefend voor het forum op het schoolfeest. 
Dinsdag: we deden koningsbal bij de turnles en geoefend voor het forum.   
Woensdag: het was toets taalbeschouwing. 
Donderdag: het was rekentoets.  
Vrijdag: we deden een dictee, hadden klasraad, deden toets begrijpend lezen {taal}, we hebben stem voorbereid en nog 
eens geoefend voor het forum.   
(Nell en Lars) 
 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdagvoormiddag legden we allemaal individueel ons fietsexamen af. Dat was best spannend! Iedereen deed heel 
goed zijn best en we hopen op een goed resultaat! We zijn ook gestart met de voorbereidingen voor het schoolfeest. Na 
een korte brainstorm bedachten we de act die we volgende week zaterdag zullen brengen. Nu nog flink oefenen en dan 
zijn we klaar voor het laatste schoolfeest uit onze lagere schoolcarrière! 
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