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BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

Ouders, grootouders,… brengen de kinderen via het verkeersvrije paadje naar de verharde speelplaats ’s morgens. Het 
ophalen gebeurt ook via deze weg. Brengen en ophalen van kinderen doen we niet langs de voordeur! ’s Morgens 
blijven alle kinderen en ouders, grootouders … op de speelplaats tot het belt, we lopen nog niet rond in de gangen.  

WE WILLEN NOGMAALS VRAGEN OM DE KINDEREN OP TIJD NAAR DE KLASSEN TE BRENGEN ‘S 
MORGENS! WE VERLIEZEN KOSTBARE PRAATRONDE- EN ONDERWIJSTIJD MOMENTEEL. DE BEL 

GAAT OM 8u45 ! 

JUF ELKE MUIZENKLAS 

Afgelopen dinsdag vond er een infomoment plaats voor de ouders en toekomstige ouders van de muizenklas. Juf Elke 
zal in januari op weloverwogen medisch advies geopereerd worden aan haar heup. Twee jaar geleden is dit probleem al 
vastgesteld, Elke heeft een operatie die er zat aan te komen altijd uitgesteld omdat het nog haalbaar was voor haar om 
naar school te blijven komen. Na de operatie zal er een lange revalidatie plaatsvinden. Hierdoor zal Elke afwezig zijn op 
school vanaf na de Kerstvakantie tot einde schooljaar en start ze terug in september 2017.  

 

                                      
21/11 : start voorleesweek    13/12 : kinderraad 
2/12 : ateliers     22/12 : kerstfeest klassen 
6/12 : Sint op school    23/12 : winterforum om 13u30 
13/12 : kijkdag peuters  
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
 

We zijn het al wat gewend geraakt in onze Muizenklas en hebben ondertussen allemaal ons symbooltje gekozen. We 
vonden het leuk om de juiste boekentas te koppelen aan de juiste foto en de het juiste symbooltje dus gingen hiermee 
aan de slag in de vorm van een kringspel. Juf Elke zorgde met dit regenweer ervoor, dat we in de klas konden spelen 
met de zandbak omdat het buiten nu niet gaat. Met zelfgemaakt zoutdeeg (we moesten een plannetje volgen) maakten 
enkele muizen onder ons, figuurtjes en schilderden deze. We deden een ballonspelletje en zongen liedjes in de kring. 
Met pomponnetjes deden we een sorteerspel en in oase mochten we erop los prikken! Woensdag was juf Elke op 
nascholing dus juf Silke nam de klas over. Gisteren hebben we genoten van mooi herfstweer in de voormiddag! Een 
uitstap naar het Stadspark stond gepland met onze Dolfijn - vriendjes van de crèche. Met de bus rijden was al een 
plezier op zich! We gaven de diertjes eten, liepen door bergen van bladeren, wandelden over treinspoortjes, kropen 
onder de benen van de standbeelden en sprongen vol jolijt in de plassen! Heerlijk! Vandaag bakten we koekjes, even 
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kijken of die even lekker waren, als de koekjes die we eerder kregen... Hopelijk zijn alle zieken volgende week weer 
genezen! 

 

De vlinders - meester Saan  

Deze week kwamen er allemaal knuffels op bezoek in onze klas. We tekenden, schilderden en knuffelden de knuffels. Er 
zijn mooie kunstwerken gemaakt! We keken ook naar een poppenkast over knuffels. Dat was leuk! 
We gingen ook aan het werk met onze knikkerbaan. Het was best wel moeilijk om een knikkerbaan te bouwen. 
Biba kwam voor de laatste keer helpen in onze klas. Het was super leuk met haar en we gaan haar hard missen. Daarom 
maakten we vrije teksten voor Juf Biba. 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes vroegen zich deze week af wat de vogeltjes buiten allemaal eten. Ze wisten best al wat, maar ze vonden 
het erg dat de vogels in de winter niet zoveel eten vinden. Daarom hadden ze het idee om alle vogels buiten te vangen 
en die samen bij Franske, onze klasvogel, in de kooi te zetten. Achteraf bekeken was dat toch niet zo'n goed idee... Maar 
om de vogels toch te helpen, hebben we een voederhuisje aan onze klas gezet. Daarvoor maakten we vetbollen en 
pindanotenkettingen. Nu wachten tot de vogels komen! We deden deze week ook nog een onderzoekje over een koala, 
want dat vonden we een hele gekke naam voor een dier. We hebben ook nog onderzocht wat honden willen vertellen 
wanneer ze blaffen en nu verstaan we dus een beetje hondentaal!  

 

De bezige bijen - juf Isabel 

We leren volop over ons lichaam. Deze week stond ons skelet centraal. Wisten jullie dat we zonder ons skelet in elkaar 
zouden zakken als een pudding? We knutselden en puzzelden ook skeletten in elkaar. We leerden een liedje over ons 
lichaam en deden veel bewegingsspelletjes. Met de duplo maakten we een stoomboot en we knipten er mooie 
vlaggetjes bij. Die kleefden we met plakband vast, dat was niet simpel. Maar het resultaat is geweldig. Aan onze 
timmertafel werd al  hard gewerkt. Houtblokjes werden gemeten en geschuurd, nageltjes met de hamer in geklopt... . 
Verder speelden we gefascineerd met een "floeper". Benieuwd wat dat is? Dat moet je bij Teo zijn.  
 

De vinnige visjes – juf Julie  

Met een borstel in mijn mond, ga ik poetsen in het rond. Poetsen hier, poetsen daar, onder, boven en ’t is klaar. Wij 
waren deze week benieuwd naar welke kleren de tandarts droeg en wat de tandarts juist doet. Na heel wat onderzoek 
hebben we zelf een tandartspraktijk in onze klas gemaakt. We waren net echte tandartsen! We leerden hoe we onze 
tanden moeten poetsen. Even controleren bij elkaar of we het ook goed doen en ja hoor, we kunnen het perfect! 
Nu vragen we ons af waaruit spinnenwebben gemaakt zijn en hoe spinnen deze maken. We hebben de regen 
getrotseerd om er te gaan zoeken en hebben er een heleboel ontdekt. Heb je thuis iets liggen rond webben of spinnen, 
alles is welkom in de klas! Sinds de vakantie is er ook een nieuw gezichtje in onze klas, een reuze leuke vriend om samen 
mee te ontdekken. Welkom Shavayro! 

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Maandag kregen we een nieuw meisje in onze klas, Blessing. Ze komt uit Ghana en spreekt Engels. Gelukkig kan Alexis 
haar een beetje wegwijs maken in de klas want zij kan Engels praten. Ons onderzoekje over andere talen gaat gewoon 
verder. Maandagnamiddag kwam de papa van Rania een Arabisch boekje voorlezen in de klas. Rania's mama las het 
boekje in het Nederlands voor. Zo sloop de Arabische taal onze klas binnen. Rania had ook een puzzel bij van het 
Arabisch alfabet. Zo zagen we dat de Arabische letters er helemaal anders uitzien dan de onze. Adam van de lagere 
school kwam de letters eens voorlezen in onze klas. We leerden ook een liggende 8 tekenen die daarna werd 
omgetoverd in een racebaan. We deden ook nog een onderzoekje over de metaaldetector en zo vonden we een 
heleboel spullen uit metaal. We keken ook nog een filmpje van schooltv over kakkerlakken en nu weten we dat het 
woord uit Zuid-Amerika komt en dat ze het ginder kakalaka noemen. Ook gingen we aan de slag met de gelliplate. We 
maakten mooie drukwerkjes in allerlei kleuren. 
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De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week ons onderzoek van boten af. We maakten met kurkenstoppen een echte drijvende boot en 
onderzochten welke voorwerpen in onze klas konden drijven of zinken. De letter van de week was de 'E'. Wist je dat 10 
kinderen de 'E' in hun naam hebben en Elodie zelfs 2 keer. Tijdens de nieuwsronde kwam de herdenking van Parijs 
aanbod en zagen we een super grote hondenwandeling als afscheid voor Walnut. We zijn deze week ook gestart met 
het onderzoek van auto. We hebben de auto van meester Bart helemaal onderzocht. Verder oefenden we onze 
schrijfmotoriek, door te verven met een auto. We ook sorteerden speelgoedauto's en leerden ook nog een liedje over 
auto. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes ijs (letter ij) en zeep (letter z). Tijdens rekenen leerden we over even en oneven 
getallen. De even getallen noemen we "de getallen van de wolf": "0, 2, 4, 6, 8, 10, heb je geen wolf in het bos gezien, 
heb je 'm niet zien lopen, met zijn kromme poten, heb je 'm niet zien gaan met zijn mooie schoenen aan!"  
Onze kikkererwt is al goed aan het groeien, we maakten onderzoeksbladen, we leerden een liedje over paddenstoelen. 
We kregen een pompoen van Tamara, onze poetsvrouw. We maakten heerlijke pompoenpannenkoeken, en 
pompoensoep met lettertjes van Joao. Sommige kinderen vragen zich af waar het papier naartoe gaat als we het 
buitenzetten. Olivia heeft er een boek over, dus dat gaan we onderzoeken! Lucas zou graag naar de tentoonstelling over 
geluksvogels gaan. Dat gaan we volgende week doen, waarschijnlijk op vrijdag. We luisterden alvast naar het verhaal 
van één geluksvogel: Sporo, een wevervogel. Van Sporo leren we dat je gelukkig kan worden van een goed idee! Loewik 
heeft ook een erg interessante tentoonstelling gezien met veel geurtjes en erg veel haren. Daar gaan we later zeker ook 
eens een keertje naartoe! Het samen lezen met mama's, papa's, oma's, opa's, en andere volwassenen op 
dinsdagnamiddag (14:50-15:10) is altijd heel heel heel leuk! Heb je zin om nog aan te sluiten? Dat kan! Heel graag!  

 

De pinguïns - meester Pieter  

We leerden deze week de woordjes zeep en huis. We oefenden ook voor de eerste keer plus. We maakten 3D-
kunstwerken met vouwblaadjes en onderzochten hoe warm de zon is. We zoeken voor onze klas nog oude grote T-shirts 
en melkbrikken. Wie kan ons helpen? Jullie mogen dit afgeven in de pinguïnklas. Alvast bedankt! 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week leerden we woorden met ei en ij. We maakten kennis met de eiplaat en zongen de ganse week het eilied. Bij 
rekenen waren we bezig met de maal- en deeltafel van 2. Deze moeten we allebei goed inoefenen thuis en op school. 
We maakten ook bouwsels en zochten hierbij de plattegrond. Op het einde van de week maakten we onze toets. We 
leerden ook hoe we woorden moeten sorteren en wat tegengestelden zijn. Zo ontdekten we ook dat sommige woorden 
dezelfde betekenis kunnen hebben. Maandag had Lore een metaaldetector bij. We gingen op zoek naar dingen in de 
klas die van metaal zijn en trokken ook naar buiten. We merkten dat er veel metaal in de grond zit, maar dat we dit niet 
altijd kunnen zien. We dachten dat het buizen waren van elektriciteit of andere dingen. Dinsdag gingen we aan de slag 
met onze maquettes. We verdeelden ons in groepjes en maakten de school na met de maquettes en blokken. De juf 
trok er een foto van vanuit de lucht. Zo maakten we een plattegrond. Die konden we dan mooi natekenen. Volgende 
week gaan we hier nog even mee verder. In de vrije werktijd experimenteerden we met magneten, lieten we lampjes 
branden en molentjes draaien op elektriciteit, bouwden we voorwerpen met knex, maakten we zelf mandala's,...  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
We hebben opnieuw een fietsenparcours gedaan. Het was heel, heel leuk. Het was ook echt goed gelukt want het 
regende en daardoor was het moeilijker. We moesten ook leren remmen. We deden vrije werktijd, we vonden het heel 
tof. Sommigen maakten buiten een kunstwerk met natuur. Dan hebben we er een vrije tekst bij gemaakt. Het was een 
mooi en grappig kunstwerk over een monster.  We hebben elkaar al vaak gemasseerd. We vinden het zalig. We leerden 
over het noorden, zuiden, westen en oosten. Dat zijn windrichtingen. In het zuiden heb je tijdens de middag zon, in het 
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westen in de avond en in het noorden is er nooit zon.  We hebben rijmpjes geleerd om het te onthouden: nooit opstaan 
zonder wekker,…. We maakten zelf een windroos en ontdekten de windrichtingen in onze klas en op school. We zijn 
naar een natuurtuin geweest bij De Wending. We hebben geholpen met plantjes planten, onkruid wieden, boomschors 
leggen en vogelhuisjes maken. We vonden het super tof. We hebben vrije teksten gemaakt. Onze tekeningen waren 
gemaakt met Chinese inkt of met houtskool. We lazen de teksten ook voor aan elkaar. De papa van Juul kwam op 
bezoek in onze klas. Hij toonde computerspelletjes die Juul zelf gemaakt heeft. Iedereen mocht de spelletjes eens 
uittesten. We vinden het heel knap van Juul! Deze week was er een tweede kinderraad. We hebben ook een nieuwe 
leestekst in ons kaftje.  

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Bij turnen deden we conditieomloop. We moesten allerlei opdrachten doen: optrekken aan het sportraam, over een 
plint klimmen, allerlei oefeningen met de bal, ... We vonden het kei cool. We presenteerden ook de onderzoekjes aan 
elkaar. Onze tentoonstelling van de Eerste Wereldoorlog was een groot succes! We zijn aan het tutorlezen met de 
kinderen van het eerste leerjaar. Wij mogen dan de leesjuf of - meester zijn. Dat vinden we wel fijn! We organiseerden 
ook weer een schoolradio. Na de vakantie startte ook de stickeractie. Tijdens onderzoek ontdekken en onderzoeken we 
meer over het bos en de herfst. We leerden al veel over de paddenstoel, de dieren, het bos, de bomen, de vruchten, de 
bladeren, vogels, ... en nog zo veel meer. We knutselen ook paddenstoelen, bomen, met bladeren, .... Tijdens het 
hoekenwerk determineren we blaadjes van bomen en paddenstoelen. Donderdag maakten we een uitstap naar het bos. 
We kregen allerlei opdrachten: de dikte, leeftijd en hoogte van een boom meten, de onderkant van de paddenstoel 
bestuderen, een natuurschilderij maken, bladeren en vruchten zoeken, ... Maandag bracht iedereen een voorwerp mee 
dat te maken had met boek dat ze gelezen hebben. Er zaten leuke en originele dingen bij. Het was weer een hele fijne 
week! Fien en Axel 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

De Neuzende Neushoorns leerden deze week met heel wat beperkingen leven. Hoe leest een blinde? Wat gebeurt er 
met je lichaam als je jeugdreuma hebt? Hoe kan je koken als je geen recept kan lezen? Op deze, en nog heel wat andere 
vragen, vonden we een antwoord. We gingen ook wandelen en vonden bladeren in de mooiste herfstkleuren. Nu 
moeten we nog zoeken naar een manier om die bladeren mooi te bewaren. Er lagen ook heel wat appels en peren in de 
boomgaard waar we volgende week mee willen koken. In onze klasraad bespraken we het idee om een veldloop te 
organiseren. Meester Bert kwam ons helpen en gaf een beetje uitleg en beantwoordde heel wat vragen. We hebben 
nog heel wat werk, maar daar hoor je later meer over! 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Vorige week zijn we naar de Wending geweest en hebben we plantjes geplant, onkruid gewied, nestkastjes getimmerd. 
Dinsdag was de juf er niet en kregen we les van meester Steven. Het was een leuke turnles . Vrijdag waren er mini-
ateliers die georganiseerd werden door Merel en Lieselotte: je kon je spullen pimpen, spelletjes spelen en een film 
kijken. Je kon twee activiteiten doen. We hebben ook voor het eerst in ons Franse werkschrift geschreven en 
oefeningen gemaakt. Thobe en Ziggy 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Dinsdag zijn we naar de STEM-dag geweest. In het Atheneum hebben we eerst een pantograaf gemaakt. Dat is iets 
waarmee je kan tekenen. Dan hebben we bruisballen met een geurtje en een kleurtje gemaakt. We hebben in Zenit glas 
gegraveerd en bijna iedereen heeft een roofvogel op zijn arm gehad.  Vorige week zijn we naar een toneel over Dik Bos 
geweest. Het was leuk, grappig en spannend. Alles wat de meneer tekende kwam op het scherm en soms kwam er ook 
een filmpje. Lander en Nore  
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