
  

         

 

                                                                                  2 juni 2017  

 

                 
WONDERE PLUIM 

Op vrijdag 9 juni vindt het slotfeest van de 3e Turnhoutse editie van de Wondere Pluim plaats. Dit zal 

doorgaan in en rond HETGEVOLG in Turnhout van 16u tot 19u. Alle ouders, grootouders, kinderen en 

vrienden van de Regenboog zijn van harte welkom om te supporteren voor onze genomineerde leerlingen, 

die die namiddag kans maken om een Wondere Pluim te winnen. Hopelijk allemaal tot dan!  

 

                                      
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   
Maandag zijn we de week begonnen met een leuke uitstap naar een peutervoorstelling. We zijn er met de bus naar toe 
gegaan samen met de girafjes. De voorstelling heette "Moes", een samenwerking van Karel Casier en Dieske Krijnders 
 en vond plaats in De Djoelen. Het begon met een appelboom, zelf samengestelde kastjes die tot installaties waren 
omgebouwd en keukengerei. Het keukengerei kwam tot leven en maakte moes van de appels. Het was een poëtische 
voorstelling boordevol fantasie, mooi aansluitend bij hun leefwereld. De muizen volgden het toneel heel aandachtig 
mee en waren zeer geboeid door het stuk. In de praatronde somde Liam wat vormen op: "heart", "circle", "triangle", 
dus hebben we geleerd over de verschillende vormen en hun benamingen. Ook zijn we onderzoekjes gestart rond 
voertuigen omdat dit onderwerp dikwijls aan bod kwam deze week. Enkele muizen kwamen bijvoorbeeld met de fiets 
naar school omwille van het mooie weer en vertelden hier met veel enthousiasme over. 

 

 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Feel had een stok meegebracht die hij gevonden had in de auto van zijn mama. Tijd voor een onderzoek over stokken en 
takken! De giraffen hadden dadelijk onderzoeksvragen en ideeën voor activiteiten. Welke takken vinden we in het bos? 
Hoe kunnen we muziek maken met takken? Hoe kunnen we schilderen met takken? Spelen met takken in water, zand of 
modder, kleien met takken en hutten bouwen met takken deden we supergoed. Volgende week woensdag ( maandag 
en dinsdag is het geen school ) starten we met onze cadeautjes voor Vaderdag en de week erna beginnen we aan een 
onderzoek over piraten naar aanleiding van Jules zijn praatrondeverhaal. 
 
 

De vlinders - meester Saan  

Wat een heerlijke warme week! We moesten onszelf goed insmeren als bescherming tegen de zon. We werkten aan het 
cadeau voor onze papa's. Dat gaat heel leuk worden! We maakten moeilijke puzzels in de klas en leerden kindjes 
tekenen. Onze onderzoeken over bouwen met blokken en fietsen werkten we af. Er zijn ook mooie vrije teksten 
geschreven! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Wat een warme maandag deze week! Maar daar wisten de vogeltjes wel raad mee. Om af te koelen speelden we 
spelletjes met waterballonnen. We hebben ook hard gewerkt in ons minituintje aan onze klas. We hebben al het 
onkruid uitgetrokken (en dat konden we super goed!) Daarna hebben we tomatenplantjes geplant, die Flora uit haar 
tuin had mee gebracht. De mama van Toos is donderdag pannenkoeken komen bakken in onze klas. Wat hadden we 
weer geluk, want pannenkoeken vinden we het allerlekkerste wat er is! Volgende week is het Vaderdag, stilletjes aan 
zijn we ook aan een cadeautje voor onze liefste papa's begonnen! We vinden het wel moeilijk om niet te verklappen 
wat het is...  
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Het werd deze week tijd om onze Ludo naar een nieuwe letter te doen duiken! Als een echte raket telden we van 10 
naar 1 en dook Ludo in onze letterdoos. Het werd de B. De volgende dag stonden al heel wat bijtjes klaar met nieuwe 
spulletjes: banaan, bal, brandweerwagen, basilicum, bril, beker, bord, bouillonblokje,… en nog veel meer! Er kwam al 
zelfs een voorstel uit voor een onderzoekje binnenkort: bijen! Dit wordt vervolgd! Iedereen kwam deze week ook langs 
bij de juf voor enkele doe-opdrachtjes rond taal, rekenen, puzzelen,… Onze bijtjes deden dat supergoed! Binnenkort is 
het Vaderdag, dus voor onze papa’s gaan we ook aan de slag. Dit blijft nog even een verrassing! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Een week vol leuke dingen! We gingen alvast aan de slag voor ons Vaderdagcadeautje. We bedachten samen een 
geweldig cadeau en begonnen meteen te klussen. Jullie zullen wel benieuwd zijn, maar het is nog even wachten hoor! 
Niet alleen wij rijden met onze fiets op straat. We onderzochten verder wat er nog allemaal in het verkeer voorkomt: 
stoplichten, auto's, zebrapaden,... Onze visjes noemden veel op. Op vrijdag zijn we gaan zwemmen met onze klas. Hier 
hebben we weken naar afgeteld, dus toen het moment er was waren we ook enorm enthousiast. En wat bleek? Onze 
vinnige visjes bleken ook echt vinnige visjes te zijn! Het was geweldig. We hebben een super week achter de rug! 
 
 

De wijze uilen - juf Myriam 

Deze week hebben we met de visjes waterspelletjes gedaan! Woensdag was er nog een feestje in de klas omdat juf 
Melissa wegging. Gisteren kwam juf Myriam eindelijk terug! We knipten alle letters uit van het alfabet en we moesten 
ze op een heel lang papier plakken! We zijn ook al beginnen werken aan een cadeautje voor Vaderdag. We leerden ook 
nog een Afrikaans liedje. We zijn al een onderzoekje gestart over onze lievelingskleuren. 
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De schildpadden - meester Bart  

We leerden deze week de letter 'U'. We werkten ook verder aan ons onderzoek van pretpark. We bouwden verder aan 
onze maquette en losten verschillende onderzoeksvragen op. We zijn ook gestart voor Vaderdag. We zochten samen 
naar een leuk idee en knutselden er al op los. Juf Mirjam kwam bij ons testen afnemen. Best wel moeilijk, maar we 
vonden het heel leuk. We oefenden ook al voor de rekentesten van volgende week. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens rekenen maken we nu ook minoefeningen met de brug (oefeningen zoals 15-8 is hetzelfde als 15-5-3=7), en 
oefenen we de klok verder in. We benoemen de klok digitaal: "half 9" benoemen we bijvoorbeeld als "8 uur 30". Tijdens 
taal leren we woordjes die eindigen op -eeuw, -ieuw en -uw. Er zijn heel wat snelle werkers in de klas, die vanaf nu 
zelfstandig verder werken in hun taalboekjes. Je merkte vast dat de praatronde al een tijdje anders verloopt dan 
vroeger: elk kind bereidt de praatronde voor met een tekening en enkele zinnen. Er komen interessante, leuke, maar 
ook verdrietige onderwerpen ter sprake: de berg van Agadir, wormgaten, zwarte gaten, feestjes, een kasteel met 
kunstdieren, een dode kip, een kunstwerk van Mondriaan. We deden toffe dingen de voorbije dagen: we gingen naar 
het natuurpuntmuseum, waar we heel wat vogels, pelsdieren en planten ontdekten: een lepelaar, een wolf, een 
everzwijn, en levende pauwen en kikkervisjes! We speelden waterspelletjes, leerspelletjes, een bosspel. Van spelen 
word je slim! We hebben een slakkenhotel in de klas, en we knutselden iets voor Vaderdag. Papa's, nog even geduld! 
 

 
 

De pinguïns - meester Pieter  
 
Vorige week trokken we naar het museum van Natuurpunt waar we een fotozoektocht deden. Nadien gingen we met 
schepnetjes  naar een grote vijver op zoek naar tal van kleine waterdiertjes. Jofranck gleed uit en viel pardoes in het 
water, gelukkig was er het zonnetje om hem snel op te warmen. Deze week hebben we nagedacht over ons 
Vaderdagcadeautje en zijn we aan de slag gegaan. Maandag was het zo warm dat we buiten waterspelletjes zijn gaan 
spelen. Tijdens taal stond de doffe e op het einde van een woord op het menu en bij rekenen oefenden we de klok nog 
wat extra in. Vrijdag trokken we naar de Colruyt om de liter, de kilo en betalen met de euro in de praktijk te oefenen.  
We zijn nog op zoek naar een  aantal kapotte fietsbanden. Mocht je er thuis nog eentje hebben liggen mag je deze 
gerust bij ons in de klas komen binnenbrengen. 

 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week herhaalden we verschillende woorden en spellingsregels. We lazen teksten en losten vragen op. 
We leerden ook de maal- en deeltafel van 7. Het einde is in zicht. We oefenden de brug tot 100 en leerden schatten.  
We werkten aan een onderzoek rond dieren en de stamboom. Tussendoor maakten we ook nog een cadeau voor 
Vaderdag. Het diplomazwemmen is voorbij. De kinderen moeten geen kledij meer meebrengen om te gaan zwemmen. 
Proficiat aan alle 1000pootjes met hun zwemdiploma!  
 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An zijn we bezig aan een filmdoos. We moesten tekeningen maken die dan een filmpje worden. We hebben ons 
zwemdiploma behaald. Iedereen deed het megagoed! We zijn bezig aan ons Vaderdagcadeau. We verklappen niks!!! 
Dinsdag gaven we zelf les; rekenen ( cijferen met duizendtallen), begrijpend lezen, een proefje ( vulkaanuitbarsting), 
iemand leren helpen, leren schaken, leren voetballen, leren basketbal spelen, over bloemen en planten, turnen en 
verdedigingssport. Het was superleuk. Iedereen deed het heel goed. We vonden dat iedereen het goed uitlegde en de 
les goed in elkaar gestoken had. Juf was supertrots op de nieuwe juffen en meesters!!! We gingen naar de boomgaard 
voor een tekening bij onze vrije teksten. We maakten met klei en natuurspullen iets bij ons verhaal. Sommigen deden 
het op een boom, andere in de natuur. We vonden het heel tof en mooi! Juf is woensdag 7 en donderdag 8 juni op 
bijscholing. 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

Vorige week werden er met takken en touw pijl en boog gemaakt. Ook schilderden we een grote schietschijf. Onze 
kikkervisjes worden stilletjes aan al kleine kikkertjes. Dat vinden we wel spannend. Deze week werd er volop geknutseld 
voor Vaderdag en trokken we de natuur in. We maakten seizoensfoto' s van de lente, zochten naar plantjes zodat we de 
verschillende delen konden benoemen... Onze onderzoekjes werden helemaal afgewerkt. We vonden een mol op de 
speelplaats. We vonden het fijn zo'n beestje eens van dichtbij te zien. Voor rekenen en spelling zijn we klaar met alle 
lessen. Nu maken we nog alle eindtoetsen en dan tellen we een beetje af naar de vakantie! 
 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

We genoten van een lang en warm weekend. Omdat het maandag nog zo'n mooi weer was speelden we een waterspel 
in de boomgaard: stratego met een bom die een waterpistool mocht gebruiken. Onze laatste lessen voor wiskunde en 
taal zitten er op. Nu beginnen we aan de toetsen. We stemden ook over wat we zouden maken voor Vaderdag. We 
hadden een leuk idee, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk. De volgende dagen gaan we hier dus nog veel aan werken.  
Shamani & Helena 
 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Maandag hadden we onze laatste les techniek. We startten de les met het in elkaar knutselen van een lampje. Deze 
week hadden we ook rol- en glijweek voor de derde graad. Daar hebben de meeste kinderen van genoten! We gingen 
dinsdag naar het skatepark om ons uit te leven. We zijn ook gestart met het voorbereiden van de eindtoetsen van 
wiskunde. Dat doen we grotendeels in de klas, want zo leren we om zelf te bekijken wat we al goed kunnen,  hoe we 
moeten leren en kunnen we de juf ook nog om hulp vragen als iets nog niet zo goed lukt. Natuurlijk komt het werk ook 
mee naar huis, zodat er thuis ook nog wat geoefend kan worden. Verder werkten we deze week onze teksten van onze 
onderzoeken af en zijn we begonnen met het uitwerken van de onderzoeksbladen, zodat we binnenkort alles aan elkaar 
kunnen presenteren.  Ook onze werkjes voor Vaderdag werden deze week afgewerkt.  

 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week verwerkten we aan de hand van een quiz de onthoudfiche over het dierenrijk. Dinsdag gingen we naar het 
stadhuis voor de proclamatie van het fietsexamen. Jammer genoeg vielen we dit schooljaar niet in de prijzen. Toch 
deden we het allemaal heel goed! We werkten deze week aan een verrassing voor Vaderdag en gingen rollen en glijden 
op het skatepark.  
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