
  

         

 

                                                               19 januari 2018  

 

                 
 MEESTER BART BLIJFT NOG WAARNEMEND DIRECTEUR TOT AAN DE    

KROKUSVAKANTIE. NA DE KROKUSVAKANTIE KOMT TINNEKE TERUG.  

 WE ZIJN OP ZOEK NAAR RESERVEBROEKEN VOOR MEISJES EN JONGENS, GROTE     
MATEN VOOR KINDEREN VANAF DE DERDE KLEUTERKLAS, WIE KAN ONS HELPEN ? 
 

                                      
22/1   zwemmen L4 + L2A + L1B 
26/1   rapport 2 
29/1   week oudercontacten lager op vraag van de leerkracht + week van 5/2 idem 
29/1   zwemmen L4 + L2A + L1B 
29/1   ouderteam  
30/1   kijkdag peuters 
2/2     ateliers + regenboogquiz  
5/2     zwemmen L4 + L2A + L1B 
9/2     carnaval op school  
12/2   krokusvakantie tot 16/2 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
 
Maandag was juf Elke op bijscholing in Balen. Juf Lore kwam de klas opvangen. Niet alle kindjes waren aanwezig maar 
diegenen die er wel waren, hadden een fijne dag met haar. Er kwam een onderzoekje over de kleur schoenen en we 
hebben een nieuw muisje mogen verwelkomen: Raïsa. Juf Elke bracht haar haardroger mee... wat een wind buiten maar 
kunnen wij ook zo hard blazen? We mochten zelf testen welke voorwerpen uit de klas weg zouden vliegen met onze 
haardroger: plezier gegarandeerd want het was ook heel erg leuk om onze haartjes omhoog te blazen!   
We speelden een memoriespel en experimenteerden met houtskool, pastel en structurenvellen. Gisteren hebben we 
mogen verven met keukengerei! We knipten papier en rietjes en deden mee aan het eerste opendeurtje van 2018. 
Vandaag maakten we een collage en werkten we onze onderzoekjes af. We gingen ook samen zingen en maakten mooie 
kunstwerkjes op de schildersezel. 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders hadden een onderzoek over tanden poetsen. We brachten allemaal onze tandenborstel mee naar school en 
gingen een keer oefenen. Dat was leuk! Met het kamishibai verhaal van 'Cas en Kato hebben verzorgde tanden' leerden 
we om goed onze tanden te poetsen en niet te veel snoep te eten. Veel snoep eten is niet goed voor onze tanden want 
daar krijg je gaatjes van. We leerden ook een leuk liedje over tanden poetsen en deden leuke spelletjes in de klas. Met 
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een tandenborstel schilderden we op papier alle tanden proper! Arabella ging tijdens de poppenkast op bezoek naar de 
tandarts. Dat vond ze heel spannend. Gelukkig hebben we haar goed geholpen! 
 
 

De vogeltjes - juf Tessie  

Joepie, deze week was het eindelijk zo ver! We hadden super hard uitgekeken naar onze pyjamadag. Dinsdag mochten 
we allemaal in onze pyjama naar school komen. Iedereen dacht dat we vergeten waren om deze uit te doen, maar dat 
was niet zo hoor. Het was écht de bedoeling! Die dag hebben we onze praatronde gedaan in de donkere tent en aan het 
einde van de dag hebben we er ook heel gezellig een verhaaltje gelezen. We mochten zaklampen meebrengen, zo werd 
het wat lichter in de donkere tent. Op donderdag waren we wat onder de indruk van de storm buiten. Hier hebben we 
dan ook een klein onderzoekje over gedaan. 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Dinsdag kwamen onze lievelingsknuffels op bezoek. Gezellig hoor! Samen spelen, knuffelen en we legden ze ook onder 
het kopieerapparaat. Dat was spannend. We waren heel bij met een kopie van onze knuffel en maakten er een 
mooi werkje van. We sorteerden ze ook van klein naar groot en maakten groepjes . We probeerden deze week voor het 
eerst plannetjestijd uit. Iedereen werkt aan zijn eigen plannetje dan. Er werd poppenkast gespeeld, een 
schatkaart gemaakt, liedjes gezocht over een olifantje, met lego een verhaal gemaakt, geschilderd… . In de toonronde 
konden we dan alles aan elkaar laten zien. Het was leuk! Volgende week maandag gaan we met de bus naar de 
dierenwinkel. Onze oranje visje is gestorven en nu is ons ander visje eenzaam. We halen dus een nieuw vriendje voor 
hem.  

 

Vinnige visjes - juf Julie  

Maandag begonnen we onze week met een bijzonder bezoek. De visjes keken er alvast naar uit en ze waren dan ook 
dolblij toen ze Lowie het lettermonstertje vonden.  Onze eerste letter van de week was de 'T'. We deden eerst een 
zoektocht naar voorwerpen die met deze letter begonnen. Dit was alvast geslaagd! Doorheen de week deden we nog 
andere spelletjes met de letter van de week. Ook het letterkoffertje mocht deze week met een kindje naar huis. Op 
donderdag kwam Lowie weer tevoorschijn om te kijken wat er allemaal in het koffertje zat. We kijken alweer uit naar 
maandag! Op dinsdag deden we voor het eerst plannetjestijd. De visjes mochten zelf een plan bedenken over iets dat ze 
konden maken, tonen,... Nadien toonden we onze plannetjes aan elkaar! Een succes! Deze week hebben we ook eens 
onderzocht waar ons eten naartoe gaat als we het in onze mond steken. We maakten zelf een mannetje met een heel 
spijsverteringstelsel en hebben het natuurlijk ook meteen uitgetest! We deden ook nog de move tegen pesten en waren 
erg enthousiast!  
 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Deze week kwamen er weer wat onderzoekjes binnen in onze klas : welke letters zitten er in het alfabet ? Wat is onze 
lievelingssoep en wonen we in een huis of een appartement ? We zochten onze huizen op google streetview, dat was 
niet zo gemakkelijk. We moesten ons adres kennen en daarmee konden we de meeste huizen vinden. We maakten ook 
allemaal een grote puzzel, nu weten we wie er al goed kan puzzelen. We leerden woorden in stukjes klappen en we 
rijmden er op los. Donderdag was het een drukke dag, we maakten tomatensoep met balletjes en iedereen had iets bij 
voor in de soep. We vonden de soep superlekker. In de namiddag gingen we naar de poppenzaal. Het ging over een 
reuze grote mama met een baby’tje en een grote zus. Er waren ook kinderen die zelf een boekje maakten, we hebben 
er foto’s van gemaakt en afgedrukt voor in hun vrije tekstenboeken. Vandaag kwam de oma van Bas op bezoek met 
haar hond. 
 

De schildpadden - meester Bart – juf Mushi 

Deze week hebben we verder gewerkt aan onze onderzoekjes over paarden. Er kwamen ook nieuwe onderzoekjes bij 
over poezen en truien die van kleur kunnen veranderen. Volgende week beginnen we er eentje over medailles. 
Interesse hiervoor werd gewekt door onze Moesa die donderdag met een gouden medaille naar de klas kwam. Waarom 
heb jij die gekregen? Waarom is die goud? Ik heb al medailles gezien in een andere kleur? Wat staat er op? Hoe kan je 
een medaille verdienen? In de winkel kan je toch plastieken medailles kopen? Ook leerden we een nieuwe letter, de 
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letter 'P'. Waar we al een tijdje naar uitkeken was de theatervoorstelling "Knuffel Op Zee" in De Poppenzaal. Donderdag 
was het zo ver. We zijn er, samen met de uilenklas, met de bus naartoe geweest en hebben echt genoten van de leuke 
voorstelling. In de hoofdrol mooie zelfgemaakte poppen die tot leven kwamen in een fantasierijk, grappig en 
herkenbaar stukje toneel. Het was zeker de moeite waard! 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: mug (met inoefening van de letter g), saus (met de au) en muis (met de ui). Tijdens de 
wiskundeles leren we nu tellen tot 20: Hoe maken we een groepje van 10? En hoeveel losse stukjes komen er dan nog 
bij? We lossen vraagstukjes op. En we worden steeds sneller bij het maken van onze sommetjes tot 10. We ontdekten 
dat pelsdieren niet uit een ei komen, maar alle andere dieren wél: grote eieren, kleine eieren, plakkerige eieren, eitjes 
onder het zand, drillerige eieren,... We hoorden een spannend verhaal over de krokodil die alleen maar dieren uit een ei 
als vriend wou. Maar gelukkig loste de olifant het op! Hoera voor de olifant! De pauw van Axenland kwam ons haar 
kunsten tonen. De pauw kan heel veel, en hij is er ook erg trots op. En dat mag! Je mag fier zijn op jezelf! Nadien gingen 
we zelf dingen verzinnen waar we trots op zijn: Maïssa kan goed skateboarden, Sadé kan heel mooie kunstwerkjes 
maken, Lander kan goed bouwen,... Er was heeel veel om trots op te zijn! Even een vraagje: er gaan vaak spulletjes 
verloren. Is het mogelijk om zo veel mogelijk spullen te naamtekenen? (turnkledij, turnschoen, mutsen, sjaals, 
handschoenen,...) Dankjewel daarvoor! 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Er was deze week een extra meester in onze klas. Meester Nick komt binnenkort stage doen bij ons, maar kwam al eens 
enkele dagen in ons klasje zien. Wij vinden hem heel leuk en kijken er naar uit. Deze week ontdekten we samen de 'ui' 
en de 'au'. Bij rekenen leerden we voor de eerste keer tot 20, dat vonden we spannend. Tijdens onderzoek maakten we 
onze eigen pokemons/monsters waarmee we later zelf muziekstukjes gingen componeren. We ontdekten dat de 
Eiffeltoren wel heel hoog is (wel meer dan 300 meter) en bouwden,vouwden of schilderden de toren na. Op donderdag 
leerde Mohammed ons tellen tot 10 in het Japans. We ontdekten zo dat er in onze klas heel wat kinderen in een andere 
taal kunnen tellen. Volgende week maandag 22/01, gaan we voor de eerste keer zwemmen, daar kijken we reikhalzend 
naar uit. Heb je thuis nog lege eierdoosjes (enkel van 10), dan mag deze bij mij of juf Tine binnenbrengen. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week oefenden we woordjes met d en t achteraan. We schreven ook zelf verhalen bij het boek 'Waar is de taart?'. 
We weten nu hoe we iets moeten vergroten en verkleinen en leerden nieuwe oefeningen tot 100. We hebben ook al 
eens mogen proeven van de maaltafel van 4. Flink blijven oefenen op alle maal- en deeltafels, want ze komen er in een 
sneltempo aan allemaal. We werkten verder aan ons onderzoek van de kalender. We weten dat een jaar 365 dagen 
heeft en 52 weken. We kwamen ook te weten wat een schrikkeljaar is. We hadden vrije werktijd en schreven op vrijdag 
vrije teksten en maakten er mooie tekeningen bij. 

 

De wasberen - meester Thomas  

De tweede week na de vakantie zit er weer op. We leerden deze week woordjes met een doffe e. Ook oefenden we op 
samenstellingen en afleidingen. Onze wasberen zijn echte woordkunstenaars. Tijdens de lessen rekenen oefenden we 
verder op de maal- en deeltafel van 5. Ook leerden we een nieuwe maaltafel, de maaltafel van 4. Maandagnamiddag 
werkten we verder aan ons onderzoek over de plattegrond van de school. Dinsdagnamiddag onderzochten we de 
verschillende maanden en seizoenen. Vrijdagnamiddag hadden we een echte toneelnamiddag. Je hoort het, weer een 
drukke maar superleuke week in de wasberenklas.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam probeerden we nog eens slijm te maken maar dan met andere ingrediënten. Het was een beetje gelukt. 
We gaan ook iets uitvinden om de placematjes te poetsen. We willen ook een koekjesbaan uitvinden en een spel waar 
Ot ook aan kan meedoen. We hebben nieuwe rekenschriften en taalschriften gekregen. We spelen op de speelplaats 
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vaak ‘schipper mag ik overvaren’. We maakten eerst veel ruzie maar nu hebben we het goedgemaakt en oplossingen 
gezocht. We leerden over de tijd. We keken hoe we de tijd kunnen meten. We plakten uitvindingen op de tijdsband. We 
leerden ook over de eeuwen. We hebben ook versierde boterhammen gemaakt . We sneden zelf groentjes en maakten 
grappige gezichtjes op onze boterham. We vonden het heel lekker! We leren ook Frans als we water drinken. We geven 
ons antwoord in het Frans. We hebben ook aan onze les gewerkt die we zelf gaan geven. Tijdens de rekenles leerden we 
voor de eerste keer cijferen. We kregen ook weer vrije werktijd. Dat vinden we heel leuk. Donderdag was er heel veel 
wind buiten. We zagen alles wegwaaien. We vonden het leuk om buiten in de wind te spelen. We leerden tijdens taal 
ook over Dolfje Weerwolfje. Onze vrije teksten zijn klaar. Volgende week gaan we ze voorlezen. Romaisa, Ibrahim, Briek, 
Marie 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Deze week werkten we nog volop aan de zelfstandige onderzoekjes. We komen meer te weten over robots, bevers, de 
Bermudadriehoek, hoe papier gemaakt wordt, de oceanen, vissen, de binnenkant van een paard en water- en 
draaikolken. We zijn gestart met een nieuwe ronde voor actua. We vinden het een superleuke opdracht! We maakten 
ons eigen rapportje en we mochten ook voor de juf een rapport schrijven. We leerden weer Frans. We deden ook het 
grote bosorkest. Superleuk! Ruby en Stans 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandagvoormiddag gingen we naar het Taxandriamuseum. Daar bezochten we de tentoonstelling Manen & laarzen 
met werk van Koen Broucke. Hij deed een onderzoek naar de veldslagen van Turnhout en legt een verband met de 
vluchtelingen van nu. Daarna gingen we naar de Warande. Daar deden we opdrachten die te maken hadden met het 
onderwerp schoenen. Dinsdag hadden we een extra leuke voormiddag want Shamani, Roos en Anna gaven een turnles 
die ze tijdens eigen plannetjestijd hadden voorbereid. We leerden tijdens STEM over vulkanen en deden proefjes. 
Woensdag en donderdag hadden we met alle levensbeschouwingen een project. Donderdag deden we ook nog 
opdrachten over gedrag in het verkeer. Van Anna en Roos!!!!!! 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag werkten we aan ons onderzoek. Dinsdag deden we STEM. We werkten met een ozobot en dat vonden we heel 
leuk. We leerden programmeren. Woensdag hadden we levensbeschouwing, we werkten samen met het 5

de
 en het 6

de
 

leerjaar. Alle godsdiensten deden mee. We leerden over feesten. Donderdag we deden eigen plannetjestijd. We kregen 
Franse filmpjes van onze correspondentieklas en enkele kinderen maakten ook een filmpje. Vrijdag deden we onze 
presentaties van het onderzoek over het bos. Maya & Amira 

 
 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week gingen we naar campus Zenit voor de STEM-academy. Daar werden we opgesloten in de escape room. We 
moesten 25 codes vinden om verschillende sloten te kunnen openen. We vonden de sleutel van de deur na 48 minuten 
en 19 seconden. Het was heel leuk! Verder werkten we deze week onze onderzoeken af. Vrijdagnamiddag waren we 
uitgenodigd op het forum van Cognosco bij campus Boomgaard. Ook dat was heel fijn! 
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