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ONZE SCHOOL START OM 8u45 ! MOMENTEEL KOMEN ER TE 

VEEL KINDEREN TE LAAT IN DE KLASSEN, DIT VERSTOORT ONZE 

KLASWERKINGEN ! GELIEVE VANAF MAANDAG WEER TERUG 

ALLEMAAL OP TIJD OP SCHOOL TE ZIJN ! 

                                      
5/3 : infomoment mediawijsheid 19u30     
5/3 : zwemmen L4 + L2A + L1B 
9/3 : weekafsluiter 14u45 voor de kinderen  
12/3 : zwemmen L1B + L5B 
15/3 : talentendag 6

de
 leerjaar 

16/3 : lentebrunch voor de kinderen  
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke – juf Mushi  
Deze week werkten de muisjes verder aan de vrije teksten waar ze vorige week aan begonnen waren. Ook maakten alle 
nieuwe instappers een leuke versiering op de voorkant van hun vrije tekstenboek. We deden ook een 'mini-fotoshoot' 
om een leuke foto te plakken aan het begin van dit boek, het begin van hun schoolcarrière. De muizen kozen deze week 
een boek over dieren om voor te lezen. Ze waren zo geboeid dat we er een onderzoekje rond gedaan hebben. Welke 
dieren zijn dit en welke geluiden maken ze ? Donderdag was het Opendeurtje, een primeur voor de instappertjes. De 
kleuters vonden het leuk om eens met de grote kinderen van de kleuterblok te spelen. Vrijdag deden we met alle 
kinderen van de school een gezamenlijke dans op de speelplaats. Zelfs de pers was er! We sloten de week af met onze 
wekelijkse zang met instrumentale muziekbegeleiding door onze meester Saan! Juf Elke zal nog 3 weken afwezig zijn 
dus zal juf Mushi nog verder vervangen. 

 

De vlinders - meester Saan  

Luca toont zijn boot in de kring en vertelt dat de boot op het water blijft drijven. Dat gaan wij even proberen... De boot 
blijft inderdaad drijven op het water. Nu willen de vlinders zelf een boot maken die niet zinkt. Na wat te experimenteren 
met allerlei materiaal en een grote bak water beslissen we om een boot te maken van karton. Onze boot blijft ook 
drijven en ziet er heel mooi uit! In de gang maken we een kegelbaan. Hierbij moet je met een bal alle kegels omver 
rollen en de kegels daarna tellen. Wie de meeste kegels omver heeft geworpen is gewonnen met het spel. De vlinders 
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oefenen de dans voor 5 voor 12 in de klas en op vrijdag doen we deze samen met heel de school op onze speelplaats. 
Leuk! We starten met een onderzoek over ziek zijn want we merken dat er veel kinderen ziek zijn of ziek zijn geweest... 
 
 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes hadden heel wat vragen over dino’s. Daarom zijn we deze week gestart met een onderzoekje over dino’s. 
We hebben in groepjes van 2 gekeken in dinoboeken en daarna aan de hele klas verteld, wat we in het boek gelezen 
hebben. Onze juf heeft enkele dinonamen voorgelezen, maar wat hebben die dino’s allemaal een gekke naam! We 
konden zelf ook een dino worden in onze dinogrot in de klas, gelukkig zijn wij niet te gevaarlijk. We zijn met hamertjes 
en beitels dino’s aan het opgraven in gips. Dat is een hele opdracht, want ze zitten goed verstopt. Deze week was het 
buiten super koud, want het vriezemannetje was er elke dag. Op dinsdag hebben we 's ochtends water buiten gezet en 
dit was aan het einde van de dag ijs geworden! Onze juf had speelgoedjes in het water gedaan en oh jee, deze zaten 
helemaal vast in het ijs. Met doekjes en sponsjes hebben we geprobeerd om het ijs te laten smelten en het speelgoed er 
uit te halen. 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

“Juf tijgers wonen in Afrika he” Daar gingen we deze week mee aan de slag. We keken in ons boek bij de dieren van 
Afrika maar konden er geen tijgers vinden. Na wat opzoekwerk ontdekten we dat de tijgers in Azië leven. We keken nog 
verder welke dieren er dan wel in Afrika leven en aan onze onderzoekstafel werd er fijn gespeeld met de dieren. Juf 
Julie kwam ook foto’s laten zien in onze klas want zij heeft in Zuid-Afrika veel dieren gezien. We maakten  slijm met de 
mama van Elise deze week, we vonden het kliederen en experimenteren heel leuk. We gebruikten nu witte lijm en 
wanneer de doorzichtige lijm weer verkrijgbaar is proberen we het nog een keer met scheerschuim erbij. Zo kunnen we 
het verschil zien en kunnen we nog een keer lekker kliederen. We zongen ook een rekenliedje en deden een leuk spel 
met de dobbelstenen. We zijn echte rekenkampioenen. Aan beweging zeker geen tekort deze week. Twee keer leuk 
turnen met meester Bert, we dansten volop de douchedruppel in de klas en vandaag deden we met de hele school nog 
een bewegingsmoment op de speelplaats.  
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

Brrr, wat een weer. Maar onze visjes lieten zich niet doen en trotseerden de koude om water te laten bevriezen. We 
staken er vooral veel stenen in die we nadien enthousiast konden uitkappen uit de ijsblok. We leerden jongleren, net 
zoals in het circus. Een uitdaging, maar eentje dat wel gelukt is! Op maandag haalden we onze kookkunsten boven en 
maakten we lekkere milkshakes, samen met juf Julie en de mama van juf Julie. Wat hebben we gesmuld. Op dinsdag 
bedachten we leuke plannen voor tijdens onze plannetjestijd. Er kwamen weer heel wat leuke ideeën uit. Een drukke, 
leuke week!  
 
 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De wijze uilen hebben weer een leerrijke week achter de rug. We wilden graag leren over het lichaam. De uilen hadden 
verschillende vragen zoals waar gaat ons eten naartoe? Wat zijn zintuigen? Hoe groot zijn wij? We hebben veel 
spelletjes gedaan zoals dokter bibber, het poepspel, doktertje spelen,... Maar ook kringactiviteiten ontbraken er niet 
aan. Tuur had een heel leuk boek over het lichaam en dat konden we goed gebruiken in ons onderzoek! We hebben ook 
een nieuwe letter geleerd: de letter F. 

 

De schildpadden - meester Bart  

We hebben deze week ons onderzoek afgewerkt van chocolade. We schreven en stempelden nog het woord chocolade. 
Deze week hebben met vrije teksten gemaakt met de druktechniek van wasco en waterverf. We hebben super mooie 
verhalen gemaakt. We ook gestart met ons onderzoek rond haren/kapper. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te 
weten over schaken, sneeuw door fabrieken en de oorlog in Syrië.  
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De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens rekenen leerden we dat de omkering een som vaak makkelijker maakt: 2 + 14 wordt makkelijker als we 14 + 2 
doen. En we leerden over de euro en de klok. Tijdens de taalles leerden we over sch en ng. Meester Bram had een 
heeeeel tof filmpje gemaakt over woordjes met de sch. Zo leuk was dat! Meester Bram doet stage in onze klas. Het is al 
helemaal onze vriend: we maken samen muziek, hij is een superverhalenverteller, hij leert ons letters en geeft ons 
goede raad! Ben je even onrustig of slechtgezind? Geen probleem, Bram leert ons hoe je door je ademhaling weer 
helemaal op je plooi komt! We schilderden dieren na van echte foto's. Uit de kunst, werkelijk! We stonden verbaasd 
over ons eigen talent! Juf Tine vertelde over een schaapje in Turkije, we leerden oefeningen maken op bingel, we 
weefden kipjes. En we leerden een nieuwe dans ("shaken", noemen de kinderen het), want bewegen is gezond! De zin 
van de week: Je kan winnen tegen je angst. 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Vorige week vrijdag was het voor de eerste keer tutorlezen met de coole kikkers van juf Barbara. We kregen allemaal 
een lees- vriendje/vriendinnetje, waarmee we samen het lezen extra inoefenden. Dit staat vanaf nu elke week gepland. 
In plaats van dat we vorige week naar juf Elke gingen (rechtzetting vorige Alle Kleuren) trokken we naar meester 
Thomas. Daar leerden we computerspelletjes en stop-motion filmpjes maken. Kei cool! Deze week leerden we over 
spiegelen en de klok tijdens de lesjes rekenen en leerden we onze eigen hoofdletter van onze naam schrijven. Tijdens 
onderzoekjes leerden we over de brandweer, de vleermuis en over hoe onze ogen ons soms wel eens weten te 
bedriegen (optische illusies). Op vrijdag was de meester er niet want hij moest zelf naar school (bijscholing), dat vinden 
we een beetje gek, gelukkige was juf Tineke er.  We deden dan mee aan het project 5 voor 12 om meer te bewegen op 
school. We hadden daarom een dansje ingeoefend en dansten er deze vrijdag op los. Volgende week start meester Nick, 
met zijn stage in onze klas, we kijken er al naar uit! 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

We herhaalden deze week de verschillende woordpakketten. Vrijdag deden we controledictee. We leerden ook kwart 
voor en kwart over en herhaalden het uur en het half uur. We maakten onze stamboom en begonnen aan onze 
levenslijn. Volgende week gaan we hiermee verder. Volgende week dinsdag gaan we naar het toneel in de Warande. 
Kunnen jullie aangepaste kledij voorzien? Dank je wel! 
 
 

De wasberen - meester Thomas  

Opnieuw een leuke week in de wasberenklas. Omdat juf Nathalie ziek was kregen we maandag en dinsdag bezoek van 
de duizendpootjes. Samen werkten we rond de brug tot 100 en speelden we taalspelletjes. Ook verzonnen we onze 
eigen dieren. Wat een prachtige kunstwerken! Ook begonnen we aan ons eigen klasboek. De avonturen van Rosayaan 
de wasbeer kan je binnenkort lezen in ons boek. Woensdag werkten we verder aan onze onderzoekjes. Joao en Loewik 
werkten aan een onderzoekje rond programmeren. Elisabeth en Lucas zijn vol in onderzoek over onze hersenen. 
Donderdagnamiddag maakten we onze eigen ballonauto’s. Vrijdag hadden we een grote race. Na de race besproken we 
elkaars auto’s. 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

We hebben gelezen met het eerste leerjaar. We lezen elk met een kindje. Als het kindje een foutje leest, moeten wij 
helpen om het juist te zeggen. Als ze goed hebben gelezen, krijgen ze een sticker. We vinden het leuk. Bij juf Mirjam 
gaan we een filmpje maken van allemaal foto’s snel achter elkaar. Je hersenen kunnen dat niet volgen, dan lijkt het op 
een filmpje.  Maandag werkten we aan onze onderzoekjes . We vulden onze mindmap in, we maakten de tekst en dan 
maakten we onze flap. We hebben een dansje geoefend want op vrijdag deden we de dans met iedereen op school. We 
hadden controledictee van alle woordpakketten van 1 tot 18. We oefenden nog eens heel goed onze ij-ei en au-ou 
kaartjes. We leerden bij rekenen cijferen met -. We hebben naar oude liedjes geluisterd omdat we naar het rusthuis 
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gaan volgende week. Tom kwam ook op bezoek met oude planeten en een grammofoon. We deden ook nog eens 
massage. Dat vinden we keitof! We leerden een liedje over afval: ‘ Zelf wel’. Marie, Ona, Ibrahim en Briek 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben talentennamiddag. We mochten naar meester Pieter. We maakten een knikkerbaan in een schoendoos. We 
zwommen voor ons brevet. Inne was vorige week jarig en trakteerde ons met een chocoladefontein. We oefenden onze 
stokkendans en het bewegingsliedje nog eens. Jammer genoeg kon onze uitstap van de paddenoverzetactie niet 
doorgaan. De juf kon het gelukkig wel verzetten. Woensdag gaan we op uitstap naar Thomas More waar we workshops 
volgen rond afvalpreventie. Stans en Kyan 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week startten we in de Warande met de voorstelling Wunderkammer van WIThWIT. Omdat er in de voorstelling 
ook verwezen werd naar een aantal kunstenaars maakten we tijdens de nabespreking kennis met werken van o.a. René 
Magritte, Erwin Wurm, Roman Signer en Fischli & Weiss. Verder luisterden we nog naar de presentaties van de 
werkstukken van Rania, Ellis en Yassin over achtereenvolgens de melkweg, Marie Curie en IJsland. Tijdens wiskunde 
cijferden we erop los, tijdens Frans deden we een grote herhalingstoets en leerden we zeggen hoe laat het is.  
We oefenden de dans die we in het kader van “Bewegen 5 voor 12” vrijdag op de speelplaats dansten en werkten volop 
verder aan onze onderzoekjes.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag zijn we naar een toneel in de Warande geweest waar niet in werd gepraat. Het toneel ging over een 
wonderkamer. Er waren bewegende lichten, zwevende stenen en dansende zandkorrels. In de namiddag hebben we de 
onderzoeken die nog niet waren gepresenteerd voorgesteld. Dinsdag moesten we tijdens de turnles een dans 
bedenken of een dans (van bewegen vijf voor twaalf) nadoen. We begonnen ook met ons nieuw onderzoek.  We werken 
nu rond de oudheid, omdat we bij de vorige onderzoekjes iets leerden over de prehistorie en over de middeleeuwen en 
we benieuwd waren naar de periode die daar dan tussen zit. Donderdag vertelde Iza meer over het Red Star Line 
museum en bracht Nell een presentatie over Dua Lipa. Vrijdag hebben we om 11.55 de dans met de hele school gedaan 
met mensen die studeren voor turnleerkracht. Senne & Nell 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Tijdens onderzoek bekeken we hoe de structuur van het secundair onderwijs eruitziet en speelden we een 
beroepenquiz. We bereidden ook de talentendag van 15 maart voor. We kozen allemaal welke workshop we die dag 
willen volgen bij de talentenschool en stelden zo ons eigen programma samen. We zijn deze week gestart met onze 
nieuwe onderzoeken. We nemen allemaal een bepaald beroep onder de loep. Maandagvoormiddag gingen we naar de 
Kuub voor een voorstelling van het gezelschap WIThWIT. We bekeken er de voorstelling WunderKammer. Het was een 
hele speciale voorstelling waarin niet werd gepraat, maar waarin we verschillende kunstenaars aan het werk zagen. We 
stelden deze week ook onze recensies van boekenronde voor aan elkaar en stelden voor onszelf een top 3 samen van 
de boeken die gelezen werden. 
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