
  

         

 

                                                                                  2 december 2016  

 

                 
WE ZIEN AL EEN KLEINE VERBETERING, WAARVOOR DANK!  MAAR 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 ! 

 

NIEUW TEAMLID 

Vanaf volgende week verwelkomen wij juf An in ons team. Juf An zal LO geven in de plaats van 
meester Bram en op vrijdag gaat zij werken met de kinderen van het derde leerjaar van na de 
voormiddagspeeltijd tot einde schooltijd. Welkom An! 

 

                                      
2/12 : ateliers      
6/12 : Sint op school     
13/12 : kijkdag peuters + kinderraad  
22/12 : kerstfeest klassen 
23/12 : winterforum om 13u30 MET WINTERBAR 

! 3 FEBRUARI QUIZ ! ( zie bijlage ) 

 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
Naar aanleiding van het "hoog bezoek" volgende week, brachten we Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zelf al eens een 
bezoekje in het Sintenmagazijn. We reden met bakfietsen, een fietskar en auto en genoten van het bezoekje. We kregen 
zelfs al een zakje vol verrassingen mee naar huis van de Sint want hij vond ons cadeautje wel hééél erg mooi! De Zwarte 
Pieten hebben de verjaardagsmijter direct gepast bij Sinterklaas en wat was die mooi! We waren in de rolletjesmodus 
deze week: mama Sandra kwam met ons pepernootjes maken en we gingen aan de slag met pindakaas en noten, om 
wintervoer voor de vogels te maken. En maar rollen dat we deden! Wat een fijne dingen! En de pepernoten hebben ons 

gesmaakt, we konden er zelfs 3 dagen van eten!  Met houtskool mochten we experimenteren en een Zwarte Piet 
maken. Tijdens het opendeurtje waren de andere kindjes ook heel geïnteresseerd in onze Sinten- en 
Pietenverkleedkoffer. Meester Bram was er niet dus deed juf Elke een Zwarte Pietenomloop met de muizen, we hebben 
ons goed geamuseerd! Vandaag genoten we van het talrijke atelier aanbod, een dikke merci aan de ouders en 
grootouders!  
 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

Maandag komen de vlinders hun klas binnen en zien een grote vleermuizen grot. Dit is de grot van Sara de vleermuis. 
Samen met Sara de vleermuis ontdekken de vlinders waarom een vleermuis nergens tegen botst in het donker, dat een 
vleermuis ondersteboven slaapt en wat een vleermuis allemaal eet. Vrijdag deden we een echte vleermuizen turnles. 
Heel leuk! Wij gingen deze week ook op pad met de vogeltjes van juf Tessie. We zagen veel dieren zoals een 
hangbuikzwijn, paard, ganzen. Er waren ook super leuke ateliers! De vlinders willen hiervoor alle helpers bedanken! 
Wij luisterden naar liedjes van Sinterklaas en hopen dat hij volgende week een bezoekje komt brengen aan onze klas... 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

We begonnen onze week niet echt met één onderzoeksvraagje, maar wij wilden alles weten over de kikker! Wist je dat 
kikkers niet alleen groen zijn en dat ze graag insecten eten?! Op maandag zijn we samen met de vlinders naar een wei 
met dieren gewandeld en we hebben eventjes gespeeld in een speeltuin. Onze juf speelde deze week tik tak voor ons, 
rond Sinterklaas. Dat vonden we super leuk! We mochten een dagje allemaal verkleed komen als prinses, ridder of 
draak. We deden een kleine modeshow, omdat we er allemaal zo prachtig uit zagen. We hebben eens gekeken hoe de 
prinses, de ridder en de draak er uitzien, wat ze doen en waar ze wonen. Volgende week zullen we een groot kasteel 
maken waarin we kunnen spelen.  
 

De bezige bijen - juf Isabel 

We leerden over baby's in de buik deze week. We kregen zelf ook een dikke buik door een ballon en dat vonden we wel 
grappig. We leerden een nieuw liedje over onze vingers en zongen het uit volle borst. "Dikke duim, dikke duim waar ben 
jij?" We konden ons verkleden als Sint en piet en brachten pakjes over de daken. Ook in de poppenkast kwamen Sint en 
Piet op bezoek. Ze hadden wel wat slecht nieuws want het paard van de Sint had zijn pootje pijn gedaan. Gelukkig 
mochten ze het paard van Lisa lenen en werd Slecht weer vandaag snel beter.  Vandaag maakten we nog heerlijke 
speculaasjes. Lekker hoor. En ook de ateliers waren weer heel fijn! Volgende week gaan we zelf lippenbalsem maken. 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Hij komt, hij komt, onze visjes zijn heel hard aan het aftellen naar de dag dat Sinterklaas en zwarte piet naar onze school 
komen. Deze week wilden we ons heel graag verkleden en vermommen als Sinterklaas en zwarte piet. We hebben 
pietenmutsen en mijters gemaakt. Maar eerst hebben we eens gekeken welke kleren we dan eigenlijk moeten dragen. 
We hebben ook ‘de pietendans’ en andere liedjes geoefend, want ja ja, als Sinterklaas en zwarte piet op bezoek komen, 
willen we laten zien dat we heel goed kunnen dansen en zingen! De week mochten we ook voor de kippen zorgen. Hé, 
maar al het water is bevroren omdat het zo koud is. Hoe kunnen we dit nu oplossen? We zijn tot prachtige antwoorden 
gekomen! We vroegen ons ook af welke taal er in Mexico gesproken wordt en hoe krokodillen eigenlijk kunnen 
zwemmen. Hier gaan we volgende week mee aan de slag. 

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Ons onderzoek over welke talen spreken onze mama's en papa's is eindelijk rond, we weten nu dat er wel 15 
verschillende talen worden gesproken. Sommige talen kenden we helemaal niet : Twi, Bassa, Tagalog of Sango. De 
mama van Valerie kwam het sprookje van Doornroosje voorlezen, dat was leuk. We kregen weer foto's en filmpjes van 
onze correspondentieklas. We zagen de namen van de dagen van de week in het Frans op bord staan en we weten nu 
dat juf Yolande mooi kan tekenen. Ze hebben in de klas onze cadeautjes gekregen en ook Gloob is nu in Kameroen.  
We knutselden garages uit schoendozen en we hopen nu dat de Sint kleine autootjes zal brengen in onze klas. We 
zongen sinterklaasliedjes en deden de pietendans. En we speelden ook toneel van de Sint. Helaas zijn de windpokken 
ook onze klas ingeslopen en dus waren er heel wat vriendjes die niet naar school konden komen. 
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De schildpadden - meester Bart  

Op maandag zaten we allemaal in een andere klas omdat meester Bart op een navorming was. Dankjewel aan alle juffen 
en meesters om ons een leuke dag te bezorgen. Deze week leerden we ook weer een nieuwe letter. De letter 'D' van 
dino en draak. We maken van onze letter een echte dino. We gingen ook in onze leeshoek op zoek naar antwoorden op 
onze vragen over dino's. We stempelden de moeilijke namen van dinosaurussen en bekeken een filmpje. Tijdens de 
nieuwsronde kwamen we te weten dat er geen snoep en zoete drank meer verkocht mag worden in de 'grote' school. Er 
werd ook verteld over raceauto's. Op het einde van we week waren er ateliers. Er was weer veel keuze. We konden 
naar hartenlust knutselen, zingen, bouwen, koken, ... 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes bos (met de letter o), tak (letter a) en hut (letter u). 
Tijdens rekenen zijn we volop bezig met plus en min. Plus is erbij, en min is eraf. We luisterden weer naar enkele 
verhalen uit het boek "Geluk voor kinderen": Kea wordt gelukkig wanneer hij probeert, Hokko is gelukkig wanneer hij 
kan delen met zijn broertje, en Nandoe is gelukkig wanneer hij gezonde dingen doet of eet. We deden een 
herfstmassage, en maakten weer liggende achten. We zochten op welke talen onze ouders spreken: Engels, 
Marokkaans, Armeens, Nederlands, Arabisch, Frans, Portugees, Roemeens, Turks. En sommige ouders kennen ook Duits 
en Spaans!  We maakten mooie tekeningen voor onze nieuwe vrije teksten. Bert komt ze met ons schrijven.  
Tijdens de vrije werktijd gingen we aan de slag met de balans, we maakten woordjes met de houten letters van 
Elisabeth, en we speelden met een heel leuk sintenkwartet van Erlé!  

 

De pinguïns - meester Pieter  

Vorige week vrijdag trokken we als afsluiter van de voorleesweek naar de bib. Daar mochten we allemaal een boekje 
uitkiezen om te lezen in de klas. Toen we maandag op school kwamen zagen we dat er heel wat boompjes, struikjes en 
haagjes op de speelplaats zijn verschenen. We willen alle mama's en papa's bedanken die zaterdag zijn komen helpen 
onze speelplaats groener te maken. Deze week zagen we in de lesjes taal de woordjes tak (letter a) en hut (letter 
u). Tijdens rekenen zijn we dan weer volop bezig met plus (erbij) en kabouter minnemuts (eraf). Op maandag was de 
meester op bijscholing en kwam juf Els naar onze klas, we leerden bij haar een heel leuk liedje over de Sint. Op dinsdag 
kwam de mama van Marie (Joke) langs om ons pinguïns te leren schilderen in een winterlandschap, dat vonden we 
super fijn. Op donderdag maakten we deze af en gingen we met waterverf blazen. En als afsluiter van de week  stonden 
de ateliers weer op het menu, dan kozen we een activiteit die we graag wilden doen.  

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week herhaalden we woorden met aai, ooi en oei. Er kwamen ook woorden met eeuw en ieuw bij. We lazen ook 
een brief van de sint. We losten hier vraagjes over op en leerden dat een brief een inleiding, een midden en een slot 
heeft. Bij het rekenen leerden we nieuwe sommen tot 100. We oefenden ze in een 4 - 2 - solo. Zo leerden we dat 70+2 
gelijk is aan 72. We herhaalden ook de maaltafel van 10. Die is keigemakkelijk en ook de deeltafel van 10. Al gauw 
hadden we zelf het trucje door van de 0 erbij doen en de 0 wegdoen. Maandag deden we 2 proefjes met metaal en 
azijn. Metaal geeft zijn kleur af in azijn. En als het water uit azijn verdampt, blijven er blauwgroene kristallen over. We 
maakten ook nog enkele onderzoeksbladen. Dinsdag mochten we experimenteren met magneten. We lieten magneten 
zweven. We leerden dat dit kan doordat magneten ook een kant hebben die elkaar afstoten. We leerden ook dat 
magneten magnetisch blijven in water, zand, door karton en door hout. Hierdoor konden we weer enkele leuke trucjes 
doen. Donderdag las de juf het verhaal van Pomtidom en Sinterklaas voor. Het was in rijmvorm. Het was een heel leuk 
verhaal. Nadien mochten we tekeningen maken over of voor de Sint en zette de juf Sinterklaasliedjes op. We wachten al 
vol spanning tot hij in onze klas komt. Vrijdag amuseerden we ons tijdens de ateliers!  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Donderdag zijn we naar een tentoonstelling geweest van Peter De Cupere. Een meneer begeleidde ons. We zochten het 
duurste kunstwerk, er was een bewegend kunstwerk en er waren schilderijen van jonge mensen. Er was een kamer 
waar je parfum op allemaal paardenstaarten mocht spuiten en er waren standbeelden van haar waar we aan mochten 
ruiken. We deden allerlei opdrachtjes.  Sommigen vonden het mooi en anderen vonden het raar en vies. We zijn 
begonnen aan onze onderzoekjes: bevers, dolfijnen, haaien, jachtluipaarden, hoe oud kan het oudste dier worden, wat 
is er in de ruimte, wat is er in ons zonnestelsel en hoeveel mensen zijn er op de wereld?Mama’s en papa’s kwamen 
helpen. We vinden het tof! We deden ook iets geheim wat we nog niet kunnen verklappen. We hebben er wel hard aan 
gewerkt. Bij meester Bram hebben we een bekertelefoon gemaakt. Het touw moet goed gespannen zijn. Het werkte 
goed! Het was onze laatste techniekles met meester Bram want hij gaat in andere school werken. We kregen snoepjes. 
We gaan hem erg missen!! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Bij taal deden we het spel Rara, wat ben ik. Zo leerden we gesloten vragen stellen. We kregen allemaal een post - it en 
moesten daar een voorwerp opschrijven. Dan gaven we dit briefje aan een klasgenoot en die plakte het op het hoofd. 
Aan de hand van ja-neen vragen moesten we ontdekken wat we waren. Dat was superleuk. Deze week werkten we ook 
aan zelfstandige onderzoekjes. We onderzoeken hoe stiften worden gemaakt, hoe een game wordt gemaakt, de 
wandelende tak, lange woorden, veel voorkomende voorwerpen en hoe we overleven in de jungle. Om het alfabet te 
oefenen bracht de juf het smurfenalfabet mee. We gebruiken het nu als opruimliedje. We deden ook weer 
kaartoefeningen en kwamen zo meer te weten over het verkeer in onze provincie. Dat was leuk! We leerden een liedje 
uit de oude doos van Kniktieklaas. Dat was het lievelingsliedje van onze juf vroeger. De juf leest ook voor uit een leuk 
Sinterklaasboek. Vandaag waren het ateliers en we deden weer heel wat leuke activiteiten. Amira en Ilja 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag hadden we een speciale taalles. Eén leerling kreeg een kaartje, maar hij wist niet wat er op stond. De andere 
kinderen wisten dit wel. Door ja-neen vragen te stellen moest de leerling raden wie of wat hij was. Dinsdag mochten we 
weer voorlezen bij de kleuterklassen. Woensdag was onze juf op nascholing. We zaten met 30 in de klas, samen met de 
Olifanten. Vrijdag is het weer atelier. Joepie! Ellis & Roos 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

We zijn maandag op medisch onderzoek gegaan. We kregen allemaal een spuitje, behalve Achraf. We hebben ook 
testen gedaan, bijvoorbeeld: oren testen, ogen testen en hoeveel we wegen. We hebben dinsdag met meester Steven 
gewerkt. We gingen turnen. We hebben opdrachtjes gedaan zoals springen en lopen. We gingen tutorlezen bij het 
tweede leerjaar. We leerden van meester Steven ook over verschillende tekstsoorten en de meester las een verhaal 
voor  van Toon Tellegen. In de wiskundeles leerden we over oppervlakte berekenen en landmaten: are en centiare. 
Vrijdag deden we een atelier. BAS EN ACHRAF 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week werkten we verder aan ons onderzoek over talen. We onderzochten in welke landen de verschillende talen 
gesproken werden. We gingen kijken in welke werelddelen deze landen liggen, wat de vlag is en we vergeleken de 
oppervlakte van die landen met die van België. Per taal zijn we in groepjes aan het werk om een onderzoeksblad te 
maken. Er werd deze week ook nog hard gewerkt aan de recensies over de boeken die we lazen voor boekenronde. 
Vrijdagnamiddag leefden we ons uit tijdens de verschillende ateliers en zo zat de week er weer op! 
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