
  

         

 

                                                                                  20 januari 2017  

 

                 
BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

Ouders, grootouders,… brengen de kinderen via het verkeersvrije paadje naar de verharde speelplaats ’s morgens. Het 
ophalen gebeurt ook via deze weg. Brengen en ophalen van kinderen doen we niet langs de voordeur! ’s Morgens 
blijven alle kinderen en ouders, grootouders … op de speelplaats tot het belt, we lopen nog niet rond in de gangen.  

We vinden het heel fijn als er reglementair geparkeerd wordt aan de schoolomgeving. Let op dat de afstand tussen het 
zebrapad en je wagen minstens 5 meter is! Vlakbij onze school zijn er 2 parkeerplaatsen ter beschikking : 
Boomgaardplein en de parking die je kan bereiken via de Oranjemolenstraat. Wij moedigen onze ouders dan ook zoveel 
mogelijk aan om gebruik te maken van één van deze parkings. 

SOKKEN 

Onze kleuterblok is op zoek naar reserve sokken. Wie nog kleutersokjes op overschot heeft mag ze binnenbrengen bij 
meester Saan. 

 

                                      
26/1 : kinderraad om 13u30 ( verplaatst! ) 
27/1 : rapport 2 lagere school 
3/2 : ateliers 

! 3 FEBRUARI QUIZ ! 
31/1 : kijkdag peuters  
14/2 : kijkdag peuters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je nog niet ingeschreven voor onze quiz! Wees er dan snel bij! Inschrijven kan via de brief of via 
een mailtje naar compeers@hotmail.com.  
 

INFO 

AGENDA 

mailto:compeers@hotmail.com


                                            
 

 

De muizen - juf Elke - juf Mushi  
De tweede week met juf Mushi zit er al bijna op. Deze week hebben de muisjes van de muizenklas de kans gehad om de 
klas, het speelgoed en de speelhoeken beter te ontdekken. Ook hebben de juf en de muisjes elkaar al een beetje beter 
leren kennen. We maken kennis met de klasroutines en proberen aan zelfredzaamheid te werken. Zo hebben de meeste 
muisjes bijvoorbeeld al geleerd hoe je zelf je jasje kan aandoen aan de hand van een simpel trucje. Er zijn ook al 
kleutertjes die helemaal zelf naar het toilet kunnen gaan zonder hulp van de juf, bravo. We hebben leuk nieuws! 
Vandaag hebben we een nieuw muisje in de klas mogen ontvangen. Zijn naam is Mohamed, een flinke kapoen. Bonjour 
Mohamed!  

 

De vlinders - meester Saan  

We gingen deze week op dinozoektocht in onze klas. Vinden we dezelfde dino's terug als in ons boek? Tijdens de 
poppenkast kwam er een super grote dino op bezoek. Hij zocht vriendjes maar alle andere dino's waren bang voor hem. 
Dat was spannend! Dinsdag kwam juf Evelien voor ons zorgen want de meester ging op nascholing. Enkele kinderen 
gingen kine doen bij de bejaarden en de andere kinderen speelden gezellig in onze kleuterklassen. Met een slazwierder 
maakten we moderne kunst. Het resultaat was verrassend en heel mooi! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Het was deze week een super week bij de vogeltjes! Enkele kindjes vertelden dat ze bang waren als het donker was. 
Maar als er lichtjes zijn, dan zijn we niet meer bang. Daarom maakten we in onze klas een donkere tent met 
verschillende soorten lichtjes. Dat was heel gezellig. We schilderden met speciale verf die licht geeft als het donker is. 
We deden deze week ook een schrijfdans met scheerschuim. Onze handen werden helemaal wit, maar dat vonden we 
niet erg! We leerden een spookspelletje en daarbij moesten we heel hard lachen. 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel - juf Elke 

Deze week mochten we een nieuw kindje in onze klas verwelkomen: Beverly. Zij is nu ook één van onze Bezige Bijtjes. 
We leerden haar kennen en ze vertelde ook al onmiddellijk iets over zichzelf in de praatronde. We namen haar mee op 
sleeptouw in de klas en al snel speelde ze fijn mee met iedereen op de speelplaats. Mijn Bijtjes hebben haar met open 
armen ontvangen, superfijn! We werkten deze week nog rond onze huisdieren. Ons konijnenkooitje is bijna klaar, dus 
hopelijk kunnen we dat volgende week laten zien aan onze mama's en papa's. Een onderzoekje rond ijs zal er ook nog 
aankomen. Dit onderwerp kwam wel meer ter sprake de laatste dagen. Fijn weekend! 

 

De vinnige visjes - juf Julie  

Na heel wat onderzoek over de baby hebben we in onze klas een ei gevonden. Maar wat zat er in dat ei? Dat bleek nog 
niet zo gemakkelijk om uit te vinden. We hebben het op verschillende manieren proberen open te krijgen. Na heel wat 
denkwerk is het ons toch gelukt! Hoe gek het ook klinkt, ons ei moest gewoon in water gelegd worden. Dat we daar niet 
eerder aan gedacht hadden! Maar zelfs dat duurde en duurde en duurde, tot er plots iets gek uit kwam met stekels. Hé, 
dat herkennen we! Het leek wel net op een dino. We zijn meteen even gaan opzoeken of het ook echt een dino was. En 
ja hoor, na heel wat speurwerk vonden we een grote foto van een dier dat er net hetzelfde uitzag! Nu hebben we 
natuurlijk de vraag welke dino's er nog allemaal waren en hoe groot deze eigenlijk waren. We hebben ook een nieuw 
kindje in onze visjesklas sinds deze week, welkom Souhaib! Fijn dat je samen met ons komt spelen en onderzoeken! 

 

KLASSEN 
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De wijze uilen - juf Myriam - juf Melissa 

Deze week hebben we samen met de schildpadden een grote spandoek en vlaggetjes gemaakt voor de veldloop van 
vrijdag. Dan kunnen we de kinderen op een leuke manier motiveren om goed te lopen. We deden ook een onderzoek 
naar onze gezichtsonderdelen. Wat hebben we in ons gezicht en waar hoort alles? We gingen dus op zoek naar de juiste 
plaats. Op donderdag deden we nog leuke spelletjes op het digibord en mochten we een klasje kiezen voor het open-
deurtje. Wat vonden we dat weer fijn!  
 

 

De schildpadden - meester Bart  

Deze week draaide helemaal rond indianen. We maakten een indianencollage. Hierbij schilderden we een mooie 
achtergrond, met behulp van kralenplank maakten we onze kano en onze vingers zorgden ervoor dat de bomen mooie 
kleuren kregen. We gingen dieper in op onze onderzoeksvragen : leven indianen nog altijd en waar woonden indianen? 
We bouwden hiervoor een echte tipi in onze klas en zoals bij de indianen uit de Great Plains trok onze tipi rond in de 
klas. We leerden deze week ook een nieuwe letter, namelijk de 'W'. Het was wel een moeilijke letter om te schrijven, 
maar we deden onze uiterste best. Op woensdag was de meester er niet en zorgde juf Evelien heel goed voor ons. We 
maakten ook deze week samen met De Wijze Uilen vlaggetjes en een groot spandoek voor de veldloop van De 
Neushoorns. Op vrijdag gingen we dan ook goed supporteren voor alle lopers van onze school. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we de woordjes pauw (letter au) en duif (letter f). Tijdens rekenen leren we nu tellen boven de 10. 
We maken groepjes van 10 en tellen de lossen erbij. Het gaat al goed! En we leren over omkeringen: 1+8 is moeilijk, 
maar 8+1 helpt ons om de oplossing te vinden. We onderzochten hoe warm de koffie in de leraarskamer is, Hannelore 
deed een spannende verdwijntruuk, en met Loewik proberen we een mini-bliksem te maken. Daarvoor zochten we het 
donkerste hoekje in onze school! We leerden over geurtjes en roken veel lekkers. Vrijdag gingen we naar de 
tentoonstelling in de Warande: "Eens was ik een mens", van Peter De Cupere. Het ging over geuren en haren.  

 

De pinguïns - meester Pieter  

Brrrr wat een koude week was dit. In de klas leerden we deze week de woordjes: duif (letter f) en ei (letter ei). We 
schreven ook voor de eerste keer onze eigen vrije tekst zelf op. Door de koude was er overal op school ijs te bespeuren 
en dat inspireerde ons voor een onderzoekje. We maakten met water en spulletjes van uit de natuur kleine 
ijskunstwerkjes. Via het spel twister oefenden we nog eens links en rechts in, want soms is dit nog een beetje moeilijk 
voor ons. Maud bracht deze week een sleutelhanger mee van vredeseilanden. Via een inlevingsspel leerden we dat 
boeren niet overal ter wereld een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Via een kringgesprek spraken we dan met 
elkaar hoe we het spel beleefden en hoe mensen zich zouden voelen die heel de tijd in die situatie moeten leven. Op 
vrijdag was er dan de sponsorveldloop die het 4de leerjaar georganiseerd heeft. Wij liepen met de klas wel 500m. 
Wij zijn nog op zoek naar een fietspomp (vloerpomp) die we een weekje mogen lenen voor in de klas een proefje te 
doen. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week leerden we woorden met achteraan een d, t, b of p. We moeten ze langer maken om te weten hoe we ze 
moeten schrijven. We begonnen ook in ons rekenboek B met de kalender, de maaltafel van 5 en de brug tot 100. 
Maandag maakten we fruitsatés met het fruit dat we vorige week gewogen hebben. We mochten er ook chocoladesaus 
op doen! Lekker! We besloten dan om een onderzoek te doen over fruit. Hoeveel kost fruit? Hoe komt het fruit in de 
winkel? Komt elke fruitsoort uit België? En nog veel meer vragen kwamen bij de kinderen op. We werkten hier al wat 
aan. Donderdag gingen we de toer van de veldloop al eens verkennen en oefenen. Vrijdag was het zover: we liepen op 
ons best voor Kameroen! Goed gedaan, 1000pootjes! Een dikke pluim voor jullie allemaal!  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
Bij juf An hebben we bruggen gebouwd met brikken en met papier. We moesten kijken of de brug sterk genoeg was 
voor een speelgoedautootje.  Het was heel leuk. Tijdens de rekenles leerden we cijferen en daarvoor moesten we 
schatten. Het was gemakkelijk en leuk. Het is gemakkelijker dan hoofdrekenen.  We zijn ook aan het lezen voor een 
hoger AVI-niveau. Iedereen doet het heel goed. We hebben geleerd over de eeuwen. De juf is in de vorige eeuw 
geboren maar ze is wel nog geen eeuw oud. Nu zijn we de 21

ste
 eeuw. Een eeuw duurt 100 jaar. We hebben ook 

uitvindingen onderzocht. In de 20
ste

 eeuw waren er veel uitvindingen. We leerden er ook een lied over: ‘Techniek maakt 
overgrootmoe ziek’. We maakten ook een eigen stamboom van onze familie. We werkten ook met de techniekdozen 
zoals yoga, meccano, magneten, tollen, klei,… We vonden het heel tof. We hebben elkaar weer gemasseerd. We 
leerden nieuwe dingen. We worden er heel rustig van. We zijn veel slimmer geworden! Er zijn nieuwe kinderen op 
school uit Irak. Welkom op de Regenboog! Dinsdag houden we een fietsenparcours op en buiten de school. Denk aan 
je fiets en helm! 

 
De olijke olifanten - juf  Elke 

Deze week werkten we bij juf Elke rond fairtrade (eerlijke handel). We beluisterden en zongen een lied. We keken naar 
filmpjes waarop we konden zien hoe chocolade gemaakt wordt. We vulden een paspoort in en werden zo een fairtrade 
- wereldburger. Bij juf Ilse werkten we verder rond techniek. We mochten oude spullen uit elkaar halen. We zochten 
naar een oplossing om een ei te laten vallen zonder dat het breekt. We maakten windmolens die echt draaien in de 
wind. Volgende week gaan we naar een dansvoorstelling. Daarom kwam Joke met ons aan paar dansoefeningen doen. 
Zo moesten we in elkaars ogen kijken, bewegen door de ruimte, stappen als mensen op de maan, in elkaar puzzelen, ... 
Het was echt heel leuk! Van juf Elke leren we onze eerste Franse woorden. Zo hebben we nu een praatronde met 
Franse zinnen en woorden. Ook leerden we al 8 woorden over de kleuren. Eerst oefenden we de woordjes, daarna 
zongen we er een liedje over en konden we kleuren op nummer. Er kwam ook een nieuw kindje in de klas: Hasan. De juf 
praat Frans met hem want hij kan geen Nederlands. Adam praat met hem een beetje Arabisch. Hasan is supertof! 
WELKOM!!!! Maya en Amira 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag hebben we weer aan techniek gewerkt. Er is een groepje in geslaagd een ei veilig te laten landen, zonder het 
te breken. Dinsdag hebben we gedanst. Binnenkort gaan we naar een dansvoorstelling. Nu mochten we ons 
voorbereiden en kwam de choreografe opdrachten met ons doen. Bij godsdienst keken we woensdag een film over 
pater Damiaan. Donderdag hebben we alles voor de veldloop afgewerkt : liedjes gekozen voor tijdens het lopen, een 
tekstje voor de presentatoren geschreven, het geld van de sponsors geteld ... We zijn heel trots op het resultaat! 
Gerben & Jan 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Vorige week kwam Bisou op bezoek. Dat is de hond van de mama van Lieselotte. Ze is heel erg schattig en lief. Ze helpt 
de mama van Lieselotte om rustig te worden. Deze week was meester Steven bij ons in de klas. Hij blijft nu een aantal 
weken bij ons voor zijn stage.  Donderdag kregen we een nieuw meisje in onze klas. Ze heet Noura en ze spreekt erg 
goed Frans, maar nog geen Nederlands. We hebben onszelf in het Frans aan haar voorgesteld. Dat ging erg goed. We 
hopen dat Noura zich snel thuis voelt bij ons. Deze week hebben we ook heel hard aan onze onderzoekjes gewerkt. We 
maakten mooie onderzoeksbladen. Dat was heel leuk. Vrijdag hebben we onze onderzoeken aan elkaar voorgesteld. 
Vrijdag deden de meeste kinderen van onze klas ook mee aan de veldloop voor Kameroen. Lennert, Cis en de juf 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week leerden we wat meer over continenten en werelddelen. Aan de hand van een  onthoudfiche en enkele 
filmpjes leerden we meer over ons zonnestelsel, het ontstaan van dag en nacht en de seizoenen. Lander en Simon 
zorgden ervoor dat we tijdens hun werkstukken meer te weten kwamen over Vivaldi en Ronaldo. Vrijdag namen de 
meeste kinderen van onze klas deel aan de veldloop en nadien brachten we een bezoekje aan het forum van cognosco! 
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