
  

         

 

                                                               2 februari 2018  

 

                 
 

 MEESTER BART BLIJFT NOG WAARNEMEND DIRECTEUR TOT AAN DE    KROKUSVAKANTIE. NA DE 

KROKUSVAKANTIE KOMT TINNEKE TERUG. 

 Op 22 februari krijgen alle FLUOouders en fietsouders die hun FLUOkinderen veilig naar school 

brengen een TRAKTATIE ’s ochtends van de werkgroep verkeer ! HELM OP, FLUO TOP ! 

 

                                      
5/2 : zwemmen L4 + L2A + L1B 
9/2 : carnaval op school  
12/2 : krokusvakantie tot 16/2 
19/2 : zwemmen L4 + L2A + L1B 
22/2 : traktatie FLUOouders vanaf 8u30 door werkgroep verkeer  
26/2 : zwemmen L4 + L2A + L1B 
26/2 : onderwijskundig ouderteam 20u 
1/3 : kampvergadering 
5/3 : infomoment mediawijsheid 19u30     
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Deze week schilderden we op aluminiumfolie. In de klas stonden flesjes en blikjes klaar met elastiekjes en kleine 
schepjes, daar konden we mee spelen. In het midden van de klas deden we bewegingsspelletjes met kranten, kartonnen 
rollen en ballonnen en vierden we feest: onze Soulaiman werd 3 jaar! Hieperdepiep hoeraaaa! Dinsdag kwamen enkele 
nieuwe peuters kijken in onze Muizenklas. Donderdag zijn er 2 gestart: welkom aan Mie en Seb! Wat een moedige 
hartendiefjes! Imane was jammer genoeg ziek bij de opstart maar komt snel ook naar ons. Na de Krokusvakantie starten 
dan Lily en Ali en ook Alexis. Wat leuk! Wat gek zeg! We mochten "ondersteboven" schilderen: tegen de onderkant van 
de tafel aan, net als de kunstenaar Michelangelo. Die schilderde ook op plafonds. Wij konden helaas daar niet aan met 
onze penselen maar brachten dus een "plafond" naar ons. Grappig hoor... en onze snoeten bleven niet gespaard. 
Hihihihi! Omdat de tweelingbaby's van Lidia thuis in badje gaan, konden we in onze klas de poppen ook wassen in een 
badje. 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders zijn bezig met een onderzoek over drijven en zinken. Welke spullen blijven boven drijven en welke spullen 
zinken naar de bodem? Hiervoor hebben we een experimenteerdoos gemaakt. Heel leuk! Joshua en Kaat leren ons een 
verstopspel. We mogen allemaal om de beurt mee komen zoeken en iets verstoppen. Dat is best wel moeilijk! Marit, 
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Louise en Lore leren ons een leuke dans. Iedereen deed mee! Met een krastechniek knutselen we vrije teksten. Ze zijn 
heel kleurrijk en mooi geworden. Volgende week vrijdag is het carnaval op school. Joepie! Vergeet je niet te verkleden... 
rarara... Wat gaan we allemaal worden... 
 
 
 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes hebben deze week enkele onderzoekjes gedaan over spinnen. We gingen kijken hoe een spin zijn web 
maakt. We hebben een paar keer naar een filmpje hierover gekeken en daarna hebben we het zelf getekend op een 
onderzoeksblad. We hebben met onze handen een spinnetje gestempeld en met een naald en een draad hebben we dit 
spinnetje een web gegeven. Ook met dunne kleisliertjes maakten we een web. We deden ook nog een onderzoekje over 
wat de spin eet. En de dingen die een spin eet, vinden wij niet lekker! Volgende week is het carnaval. Enkele vogeltjes 
hebben al gekozen waarin ze zich willen verkleden. De actie helm op fluo top loopt bijna op zijn einde, dus we gaan nog 
heel goed onze best doen om onze helm en fluo te dragen zodat de stickerkaart zeker vol gekleefd is! 
 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

We lazen op onze scheurkalender dat kippensoep het recept is voor een goede gezondheid. En omdat er veel kindjes 
last hebben van snotjes en hoest maakten we een grote pot lekkere kippensoep in de klas. De papa van de juf kwam 
helpen en dat vonden we heel tof. Wel vonden we het een beetje raar dat juf Isabel ook nog een kindje is ;). We zongen 
ook ons knipliedje en maakten een mooi kunstwerkje van geknipte repels papier. En eindelijk kregen we onze 
kokosnoot open om er van te proeven. We wisten eerst niet hoe dat moest en schillen, erop kloppen of op de grond 
laten vallen werkte niet. Gelukkig vonden we er op youtube een filmpje over. Vandaag genoten we nog van de ateliers. 
Er waren veel leuke dingen te kiezen. Volgende week dinsdag gaan we naar de poppenzaal samen met de vinnige visjes. 
We gaan kijken naar Holle Bolle Billy, dat wordt leuk!  
 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

Deze week richtten onze vinnige visjes een echte tandartspraktijk in. We leerden ook een tandenpoetslied en dit 
vonden we geweldig! Ook Lowie kwam op maandag weer piepen. Hij had een nieuwe letter gekozen om op te smullen, 
de letter N. Onze zoektocht naar spullen met de N was weer geslaagd. Het letterkoffertje ging met een kindje naar huis 
en op donderdag keek Lowie of alles dat in het koffertje zat met de letter N begon. Op vrijdag was het atelier. De visjes 
konden niet wachten en telden elke dag af. Volgende week gaan we iets meer leren over de walvis. En ook carnaval is in 
aantocht. We kijken er naar uit om vrijdag verkleed naar school te komen! 
 
 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Rein wou graag weten hoe oud onze school was. Omdat er een schilderij over het plakkaat van de eerste steenlegging 
hing konden we het niet vinden. Daarom stuurden we een mailtje naar de scholengroep met onze vraag. Nu weten we 
dat de school 31 jaar geleden gebouwd is. We werkten verder aan ons onderzoekje : wonen we in een huis of een 
appartement. De meeste kinderen wonen in een huis. We maakten een racebaan en oefenden zo een liggende 8. 
Daarna konden we racen met de autootjes. Donderdag kwam meester Bram observeren in onze klas, dat was leuk. Hij 
vertelde het verhaal van meneer papier. Omdat er een roodborstje in het verhaal kwam leerden we het liedje “ 
roodborstje tikt “. We deden ook nog een onderzoekje over het verschil tussen lenen en krijgen. Er kwamen ook nog 2 
kinderen van juf Barbara haar klas een boek voorlezen over zusjes. Voor ons onderzoekje over legoland maakten de 
kinderen een legoland met legoblokjes  en allerlei attracties. Het samenwerken was hier knap om te zien. Vandaag 
mochten we voor de eerste keer meedoen met de ateliers van de lagere school, een beetje spannend maar o zo leuk. 
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De schildpadden - meester Bart – juf Mushi 

Deze week leerden we weer een nieuwe letter: de letter B. We leerden voor de eerste keer woorden hakken en 
plakken. Het is niet zo gemakkelijk, maar het lukt ons al goed voor een eerste keer, hoor! De juf was trots, maar nog 
veel oefenen! We werkten verder aan onze onderzoeken en deden er eentje bij over vormen. Elke dag speelden er 2 
schildpadden een wedstrijdje tegen elkaar waarbij we om de beurt moesten vertellen welke vorm we op het plaatje 
zagen. Dit was superspannend! We supporterden wel heel goed voor elkaar. Nu kennen we alle vormen en kunnen we 
ze zelfs tekenen. Het was geen opendeurtje deze week. Vrijdag sloten we onze week af met toffe ateliers met héél veel 
keuze! Dit keer mochten we zelfs meedoen met de grote kinderen van het lager. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens de taalles oefenen we verder op de tweeklanken. Tijdens de wiskundeles leren we getallen tot 20. We lossen 
vraagstukjes op. En we oefenen terug volop de splitsingen. We leren over de voorkant, achterkant, zijkant, boven- en 
onderkant. Onze T-rex-kop is nu helemaal klaar! We maakten de kop op ware grootte. Dat is wel één en een halve 
meter! Rouqaya en Maïssa leerden ons een tof liedje over dieren ("De krokodil, en de orang-oetan,..."), we maakten een 
griezelig heksengedicht, en er waren weer enkele shows: een dansshow, een instrumentenoptreden, en een knex-
gitarenshow! De creativiteit spetterde er vanaf! We maakten plezante schilderwerkjes op nat papier. Dat zag er mooi 
uit!   

De pinguïns - meester Pieter   

We begonnen de week weer met de zwemles. Het ging al een stukje vlotter en we oefenden verschillende soorten 
zwemslagen. Tijdens taal leerden we dat je een naam in een zin ook kan vervangen worden door hij of zij. We leerden 
ook woordjes met twee medeklinkers achter elkaar lezen (bv. stoep) en tot slot schrijven we nu onze letters aan elkaar 
tot echte woordjes. Bij rekenen leerden we afstanden inschatten en nameten met onze voeten. De plus- en 
minoefeningen werden ook extra ingeoefend aan de hand van vraagstukjes en raadseltjes. Op woensdag namen we 
jammer genoeg afscheid van Jenoah, we waren allemaal een beetje verdrietig. Hij gaat vanaf nu naar een andere 
school. Met juf Tineke zochten we op donderdag naar verschillen en gelijkenissen tussen dieren, we maakten daarna 
onze eigen dieren met krantenpapier. Fleur had een grote kaart meegenomen van op zolder. Na een flinke zoektocht 
vonden we Turnhout terug. We zagen ook heel wat andere landen op de kaart en kregen zo het idee om een 
onderzoekje te doen over landen. We kozen onze eigen landen en beslisten samen wat we over ieder land wilden 
weten. Zo weten we nu dat de hoofdstad van Bulgarije, Sofia is en dat ze in Albanië përshëndetje, zeggen in plaats van 
hallo. Op vrijdag stonden de ateliers weer op het menu. We kozen uit tal van leuke activiteiten en beleefden een leuke 
namiddag. Volgende week maandag gaan we weer zwemmen en vrijdag mogen we verkleed naar school komen voor 
carnaval. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week oefenden we woordjes met ng en nk. We luisterden naar het verhaal van Plotter en maakten onze toetsen 
van taal en rekenen. We leerden ook aftrekken tot 100. We zijn deze week gestart met zelfstandige onderzoekjes. We 
deden dit voor de eerste keer met een mindmap. Dit ging prima! We kwamen meer te weten over de voorouder van de 
vogel, heksen, tovenaars, regenbogen en stenen. Na de vakantie starten we met de stamboom en de levenslijn. Kunnen 
jullie al eens op zoek gaan naar foto's van jullie kind als baby, peuter, kleuter en lager schoolkind. Ook een foto van 
mama, papa, de oma's en de opa's hebben we nodig. Liefst geen A4 formaat. Je mag ze ook doorsturen naar mijn e-
mailadres, dan druk ik ze in zwart/wit af op school. Bedankt!  
 
 

De wasberen - meester Thomas  
Weer een geweldige week in de wasberenklas. Tijdens de lessen spelling oefenden we op woorden met ou of au. Bij 
rekenen leerden we de deeltafel van 4. Ook oefenden we met verschillende soorten lijnen en vormen. Tijdens de lessen 
taal schreven we onze eigen instructies. Tijdens de lessen schrift leerden we de hoofdletter D. Vraag maar eens aan de 
wasberen hoe dik de buik van de hoofdletter D is. Ze zullen het met veel plezier tonen! Maandagnamiddag gingen we 
samen met de zotte zebra’s lezen in de kelder. Wat een leuke plek om te lezen! Dinsdagnamiddag gingen we turnen. 
We speelden het spel dood of leven. Donderdagnamiddag maakten we onze eigen stamboom. Ook begonnen we aan 
onze eigen tijdlijn. Een drukke maar leuke week!  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam hebben we zelf onze uitvindingen gemaakt. Het zijn placematpoetsers. Ze werken heel goed! Er is een 
striptekenaar op bezoek geweest, Charel Cambré. In de praatronde hebben we vragen gesteld.  Nadien mochten we zelf 
een tekening maken van Armando en het hoofd van Robbedoes. Hij tekende zelf helemaal Robbedoes. We vonden het 
superleuk! Op maandag leerden we  zelf een strip maken van 4 prentjes. We maakten zelf tekstballonnen. Bij rekenen 
leerden we over vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht. Floris heeft zelf les gegeven over wetenschapsvraagjes. We 
hebben veel bijgeleerd over het heelal. Robbe en Nele hebben les gegeven over droogtraining kunstschaatsen. We 
vonden het leuk en ook een beetje moeilijk. We kunnen al heel goed samen ‘Schipper mag ik overvaren’ spelen. Vroeger 
lukte dat niet zo goed omdat de spelregels niet duidelijk waren. We lazen voor uit het vluchtelingenboekje van Ona. 
Soraya en Marie zijn gaan voorlezen aan de wijze uilen. We leerden over de plattegrond van de school met de symbolen 
erbij. We probeerden zelf onze weg in en rond de school te zoeken met de plattegrond. Volgende week mogen we een 
schat gaan verstoppen met de plattegrond erbij.We deden ook vrije werktijd. Atelier was heel leuk! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We werkten deze week met techniekdozen. We leerden ook weer Frans: les cheveux, des lunettes en une cassière. We 
vinden Frans echt toppie! We oefenden voor het vrij podium van volgende week. We kregen een brief van het 
Asielcentrum in Arendonk. Ze wilden ons bedanken voor al het speelgoed dat we voor hen inzamelden. Ze nodigen ons 
ook uit om op 19 februari op bezoek te komen. Om het bezoek voor te bereiden knutselden we een badge. Donderdag 
zaaiden we ook planten en bloemetjes. De volgende dagen bestuderen we de groei van onze plantjes. Vandaag sloten 
we de week af met ateliers. Andreas en Inne 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Een aantal kinderen presenteerden deze week de onderzoekjes die ze tijdens eigen-plannetjestijd hadden gedaan. De 
megalodon, de akita en voetballers passeerden de revue. We zijn ook gestart met nieuwe onderzoekjes en leerden over 
het zonnestelsel, dag en nacht en de seizoenen. Tijdens de taallessen leerden we nog eens in stapjes hoe je de 
hoofdgedachte in een tekst zoekt en leerden we een instructie schrijven. De Franse les ging over dieren. We zongen 
Frère Jacques in canon. De juf was donderdag op nascholing en met juf Zoë deden we verder met de Franse spelletjes 
van vorige week. Vrijdagnamiddag deden we een atelier naar keuze. 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag hebben we gefilosofeerd. Jitske vroeg: "Wat komt er eerst: de kip of het ei?" We dachten na over 
antwoorden. Ilja vertelde toen meer over de evolutie van dieren. 's Namiddags hadden we zoals elke week tutorlezen. 
We mochten zelf kiezen waar dat doorging en we kozen ervoor om in de kelder te lezen. Tijdens de turnles op dinsdag 
hebben we trucjes met een springtouw geleerd. We moesten ook van onszelf en twee vrienden noteren of ze dat goed 
deden of niet. Voor Frans speelden we deze week spelletjes met alle dingen die we leerden in planète 1 tot 5. Lars, Nell, 
Rivano en Ilja hebben deze week onderzocht hoe de beebots werken en een parcours gemaakt. Donderdag gaven ze 
aan de klas meer uitleg en mochten we hier allemaal mee werken. Vrijdag zijn het ateliers. 's Avonds is het quiz. Kom je 
ook? Iza & Lars 
 
 
 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week bespraken we de onthoudfiche van de nieuwe tijden. Aan de hand van een diavoorstelling en enkele filmpjes 
kwamen we heel wat meer te weten over deze tijd. Vrijdag konden we genieten van heel wat verschillende ateliers. 
Naar aanleiding van een onderzoek over pesten gaan we hier volgende week nog verder rond werken. We kijken ook al 
uit naar carnaval en het vrij podium! 
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