
  

         

 

                                                                                  19 mei 2017  

 

                 
KAARTENACTIE KINDERRAAD 

We hebben voor iedereen de datum van de afronding kaartenactie al met een week 

verlengd. Nu moeten we echt afronden zodat de kinderraad kan overgaan tot tellen, 

bijbestellen van kaartjes en bestellen van een nieuw speeltuig zodat het nog voor het 

einde van het schooljaar geplaatst kan worden. Vandaar : TEN LAATSTE DINSDAG 23 

MEI ALLE CENTJES EN NIET VERKOCHTE SETJES AAN DE KLASLEERKRACHTEN 

AFGEVEN.  

 

                                      
25/5 en 26/5 : verlofdag en brugdag = geen school  
29/5 : rol- en glijweek 3

de
 graad 

5/6 : Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL 
6/6 : facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL 
12/6 : rol- en glijweek 2

de
 graad 

12/6 : week oudercontacten kleuter en lager  
19/6 : rol- en glijweek 1

ste
 graad 

19/6 : week oudercontacten kleuter en lager  
23/6 : ateliers  
28/6 : afscheid K3 en L6 
30/6 : rapport 4 + schoolafsluiter regenboogfestival  
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Deze week had onze Joshua zijn geliefde nijlpaard bij. De andere muizen werden dol op het nijlpaardje en hij werd 
meteen het gespreksonderwerp van de dag. We besloten samen om over nijlpaarden te leren en onderzoekjes omtrent 
dit onderwerp te doen. Wat is een nijlpaard? Hoe ziet hij eruit? Waar en hoe leeft hij? Wat eet hij allemaal? Donderdag 
maakten we kennis met een vrijwilligster die voortaan elke maandag en donderdag aanwezig zal zijn in de klas om te 
leren over het kleuteronderwijs. Welkom, juf Cheyenne!  

 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Een zonnige start van de week! We speelden dan ook heel veel buiten met water, klommen en klauterden op de 
boomstammen en picknickten in de schaduw. Marit had een boekje bij over indianen dus daarom onderzochten we 
alles  over indianen deze week en kunnen we er nu al wat over vertellen. Uit klei maakten we ook onze eigen indiaantjes 
met veren en in de poppenhoek speelden we indiaantje in een tipi. Door het  warme weer in het begin van de week 
kwamen er heel wat verhalen over ijsjes aan bod in de praatronde waardoor we volgende week onderzoek ijsjes 
starten!  
 
 

De vlinders - meester Saan  

Het was deze week genieten van het goede weer. We speelden gezellig buiten. Tijdens het onderzoek: hoe bescherm ik 
mij tegen de zon leerden we dat je best een hoedje draagt en jezelf insmeert met zonnecrème. Voor ons onderzoek 
over bouwen met blokken bouwden we mooie bouwwerken! We zijn ook gestart met een onderzoek over puzzelen. 
Hoe moet ik puzzelen? Hiervoor zijn we aan het oefenen in de klas. Best we moeilijk! We schreven ook mooie vrije 
teksten! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

In de vogeltjesklas deden we deze week een onderzoekje over tutjes. We dachten na wie er wanneer een tutje gebruikt. 
Uit dat gesprekje merkten we dat er vogeltjes zijn die een tutje gebruiken om te slapen en dat er vogeltjes zijn die geen 
tutje meer hebben. Zij gaven het aan Sinterklaas, mama of papa deed het weg of het hangt nu aan de tuttenboom. We 
hebben zelf nu ook een tuttenboom gemaakt in onze gang voor de kleuters die hun tut daar aan wilden hangen. We 
knutselden nog een reuzentut met een ballon, maar die past niet in onze mond. Aan het einde van de week deden we 
een onderzoekje over meten. Eerst moesten we op karton gaan liggen en dan tekende onze juf met een stift rond ons 
lichaam. Dit hebben we later met verschillende dingen gemeten: met onze handen, een meter, knuffels, blokjes, 
stoelen... We hadden heel veel ideeën om onszelf te meten! Volgende week zullen we onze lichamen uitknippen. 
Daarna gaan we ze met speciale verfborstels schilderen, die we met onze voeten moeten gebruiken! 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Deze week gingen we verder aan de slag met onze plantjes. We hebben er al enkelen kunnen verpotten want ze werden 
al groot genoeg om naar een grotere pot te verhuizen. We maakten ook teloefeningen rond alles wat met bloemen en 
tuinieren te maken had.  Dinsdag bracht Beverly een heerlijke taart mee voor haar verjaardag. Wat hebben we ervan 
kunnen smullen! Nog een heel gelukkige verjaardag voor Beverly! Deze week was het enkele dagen ook heel warm 
weer. We genoten van het zonnetje in de piratenspeeltuin en zorgden ervoor dat we genoeg water en zonnecrème bij 
hadden. Vrijdag gaan we zwemmen in het nieuwe zwembad in Turnhout. We kijken er heel erg naar uit en zijn reuze 
benieuwd! 

De vinnige visjes – juf Julie  

Wat een stralende start van de week. Hier profiteerden we op en top van. We vertoefden voornamelijk buiten en 
genoten van het heerlijke zonnetje. Samen gezellig eten, spelletjes,...noem maar op, alles kwam aan bod. 
Helaas werd het snel terug minder, maar wij bleven bij ons zomerse gevoel. We maakten namelijk waterijsjes van fruit. 
We konden niet wachten om te proeven. Mmm, wat waren deze lekker! Volgende week beginnen we met ons 
onderzoekje 'Hoe ziet mijn fiets eruit?'. Vergeet dus zeker je fiets niet! Ook gaan we dinsdag naar 'Glibber de slak' in de 
poppenzaal. Waar zou dat over gaan? Spannend! 
 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Vorige week waren we al een beetje gestart met ons onderzoek rond dieren uit de dierentuin. Deze week gingen we 
hiermee verder. We sorteerden dieren, gingen dieren raden, speelden spelletjes met dieren,… . Dan kwam de vraag 
vanuit de kinderen hoe het eigenlijk komt dat er plots een wereld was en dat er ineens mensen waren? Sommigen 
vertelden over een oerknal en sommige zeiden dat we eigenlijk vroeger vissen waren. We zochten dit samen op en 
keken naar een filmpje. En nu weten we, dat we eigenlijk voortkomen van de apen en dat er inderdaad een grote knal is 
geweest. Met het warme weer zijn we ook veel naar buiten geweest, we speelden een waterspelletje, gingen 
zakspringen en dan zijn we ook nog samen met de bijtjes naar de piratenspeeltuin geweest!  
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De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week ons onderzoek af rond haar. We werkten tijdens kringactiviteiten rond rijmen en beginnend 
hakken en plakken. We leerden deze week ook een nieuwe letter de G. We zijn ook begonnen aan ons onderzoek van 
pretpark. We zochten een naam voor ons park, maakten inkomtickets en een plattegrond over hoe ons park er moet 
uitzien. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat Portugal het Eurovisie songfestival had gewonnen, er 
schildpadden in koffer naar andere landen werden gesmokkeld en dat de oudste skydiver 101 jaar oud is. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens rekenen worden we steeds beter in het maken van de brug (oefeningen zoals 8+7). Tijdens taal leren we over 
voorvoegsels (woorden die beginnen met ge-, ver- of be-), en we maken dictees met echte zinnetjes. Maandag kregen 
we een bijtje op bezoek: Musée. Musée was helemaal vanuit het Natuurpuntmuseum naar onze school gevlogen, om 
ons te vertellen over haar museum. Volgende week maandag gaan we er naartoe. Zorg zeker voor goede stapschoenen, 
en kledij die aangepast is aan het weer. Je hoeft geen rugzakje mee te nemen. Van Musée leerden we een leuk liedje 
over de dieren die we gaan ontmoeten. Donderdag kwamen de kikkervisjes nog eens naar de klas. We schilderden ze na 
met verf en veeeeeel water! Vrijdag kwam Renild weer naar onze klas. Ze leert ons eutonie. Het is een ontdekkingstocht 
door ons lichaam. Renild leert ons om alles te voelen. 

 
 

De pinguïns - meester Pieter  
Oef de drukte van het schoolfeest zit er op en met een ontspannen gevoel konden we deze week starten. Tijdens de 
lesjes taal leerden we woordjes ontdekken die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw. Bij het schrijven leerden we de letter x 
beter kennen. Bij rekenen leerden we hoe we een omtrek kunnen meten en deden we voor de eerste keer oefeningen 
van min over de brug. Deze zijn nog een beetje moeilijk maar met veel inoefenen gaat ons dat zeker en vast lukken. 
Marie bracht deze week een smartscope mee naar de klas. Daarmee konden we verschillende kleine insecten of andere 
spulletjes vergroten. Door het mooie weer gingen we deze week aan de slag met de onderzoeksvraag van Mattis. We 
leerden waarvoor die gekke stippellijn dient op een weg en oefenden ook hoe je veilig kan oversteken op een zebrapad. 
Op vrijdag stond dan de stedelijke kunstacademie op het menu. We werkten daar verder aan onze vissen en gingen met 
verf aan de slag voor de achtergrond. Het zijn stuk voor stuk knappe werkjes geworden. 

 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week hebben de 1000pootjes hard gewerkt. Ze herhaalden 4 woordpakketten om op vrijdag klaar te zijn voor het 
controledictee. We namen teksten onder de loep en bekeken of het waargebeurd of fantasie zou kunnen zijn. We 
oefenden ook hoe we moeten telefoneren. We leerden ook wat een bijvoeglijk naamwoord is en verzonnen gekke 
dingen. Bij het rekenen oefenden we gedeeld door 8 in en leerden we een nieuwe oefening tot 100. 57 + 16 = 73 Het 
lukte al heel erg goed. We bekeken ook een schema waarin we de maal- en deeltafels moesten toepassen. Amai, dat 
was veel werk! Maandag werkten we ons onderzoek verder af over beroepen. We weten nu wat een politieagent, een 
brandweer, een boswachter,... moeten doen. We presenteerden de onderzoekjes aan elkaar. Dinsdag speelden we een 
spel rond kinderrechten. We bekeken ook de kinderrechtenrap.  Kinderen hebben recht op een naam, recht op een 
woning, recht op kleding, en nog veel meer. We maakten donderdag tekeningen bij deze kinderrechten. Vrijdag gingen 
we aan de slag met onze zintuigen. We gebruikten onze neus, tong, huid, ogen en oren om allerlei proefjes te doen.  

 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Tijdens het schoolfeest deden we een optreden over onze talenten. We wilden die laten zien aan onze ouders. Het was 
prachtig. Op het schoolfeest mochten we ook dingen kopen, dat vonden we leuk.  Er waren ook heel leuke workshops. 
Tijdens de taalles hebben we leren discussiëren. De juf zei een zin en wij moesten kiezen voor akkoord of niet akkoord. 
Dan moest je je mening geven en dan kon het zijn dat je van idee veranderde. Dat was heel leuk! We hebben bloemen 
gepland. We hebben ook gezaaid in potjes : Oost-Indische kers, stokrozen, pompoenen, sterafrikaantjes en 
zonnebloemen. Er was ook Moederdag. We hadden een boekje gemaakt met opdrachten, teksten en gedichtjes. Bij juf 
An gaan we een filmdoos maken. We vinden het leuk dat er speeltuigen op de speelplaats gekomen zijn.  Tijdens de 
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vrije werktijd kon je een kapsalon doen. We maakten kapsels bij elkaar.  We mochten ook een beetje gel gebruiken. 
Tijdens de vrije werktijd maakten sommige jongens ook heel mooie tekeningen. Dat leerden we van een filmpje. We 
gaan zelf dingen in elkaar steken om les te geven aan elkaar. Zo kunnen we onze talenten ook tonen. Maandag gaan we 
zwemmen.  

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Vorige week oefenden we volop voor ons schoolfeest. Het was het verschillenlied. Ondertussen zit ons optreden er 
spijtig genoeg op. We zijn ook gestart met onze zelfstandige onderzoekjes. We onderzoeken de werking van een 
draaikolk, poezen, inheems en uitheems fruit en honden. Tijdens de vrije werktijd maakten we verkeersfiches en 
natuurfiches. We speelden een woordenboekenspel. Per twee moesten we zo snel mogelijk tien woorden opzoeken. De 
winnaars staan nu bovenaan de ladder. We mogen elkaar nu verder uitdagen. We speelden bingo in het Frans en 
oefenden de getallen van 0 tot 20. Hasan leerde ons een Frans liedje. Dat vonden we kei leuk en mooi! Deze week 
werden er ook onderzoekjes voorgesteld: het skelet, de hersenen en Mozart. We begonnen al met iets te knutselen 
voor Vaderdag. We maken ook flipperkasten en tafelvoetbalspelen. Amira en Adam 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Deze week zijn we gestart met onze onderzoekjes. We kozen weer heel verschillende onderwerpen: de jack russel, de 
evolutie van games, sponzen (uit de zee), poezen, zwarte gaten, de hamster, Napoleon en honden. We mochten deze 
keer zelf mee vragen bedenken voor de andere onderzoekjes. Ons onderzoeksblad is klaar en volgende week bereiden 
we de presentaties voor. Omdat jullie daar niet bij kunnen zijn, willen we toch al enkele weetjes verklappen: Jack 
Russels kunnen drie kleuren hebben: wit, bruin en zwart. De eerste game was 'Pong'. Dit spel uit de jaren '70 lijkt op 
tafeltennis. Een spons is een primitief dier dat je meestal in zout water vindt. De zwangerschap van een kat duurt 
ongeveer 2 maanden. Een zwart gat kan je niet zien. Er kan niets uit ontsnappen, zelfs licht niet. Hamsters leven solitair. 
Dat wil zeggen dat ze liefst alleen leven. Dankzij Napoleon gebruiken we vaste maten, zoals de kilogram, liter en meter. - 
De zwaarste hond ooit was Zorba, ze woog 155 kg. 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Maandag gingen we voor de eerste keer van dit schooljaar zwemmen. Iedereen mocht op zijn niveau het zwemmen 
inoefenen. Het was leuk, maar vermoeiend. Volgende week gaan we weer . Vorige week bepaalden we de 
onderwerpen voor onze onderzoekjes en deze week  hebben we al het eerste deel afgewerkt: we noteerden wat we al 
weten over ons onderwerp, bekeken onze informatie en formuleerden onze vragen en deden opzoekwerk.  
Vanaf dinsdag kwam meester Steven nog een laatste keer langs om nog eens te oefenen in het lesgeven. We werkten 
rond kaartvaardigheid, leerden de vervoeging van faire en hoe je met een passer op de juiste manier een cirkel tekent. 
Donderdag trakteerde meester Steven iedereen nog op een ijsje omdat we zo goed ons best hadden gedaan. Dat was 
smullen geblazen. Vrijdag startten we met het tweede deel van onze onderzoekjes: teksten lezen, sleutelwoorden 
noteren en daarna zelf teksten schrijven. ’s Ochtends lieten we onze sportieve kant zien tijdens de duathlon: we liepen 
400 m, vervolgens fietsten we 1,7 km en daarna liepen we nog eens 200 m lopen. Een hele prestatie!  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag gingen we voor de laatste keer naar het technieklokaal. Daar werkten we aan een regenboog lichtbol. Dinsdag 
was het zo ver en legden we allemaal ons fietsexamen af. Dat was best spannend! Nu nog afwachten tot 31 mei, dan 
weten we onze resultaten. De voorbije periode werkten we in de klas rond verschillende hulporganisaties en rond de 
actie 12-12. Op het schoolfeest stonden we met een kraampje met zelfgemaakte spullen om geld in te zamelen. We 
kregen zo al 275,79 euro bij elkaar! Dankjewel iedereen! We hebben nog enkele spullen over en willen graag ons 
kraampje nog eens opstellen volgende week dinsdag. Iedereen is welkom! 
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