
  

         

 

                                                               20 oktober 2017 
 

                 
OORTJES 

Er zijn verschillende klassen die op zoek zijn naar oortjes van mobiele telefoons om te gebruiken 
met de kinderen. Als jullie er thuis nog liggen hebben en deze niet gebruiken, mogen jullie ze mee 
naar de klas geven. Alvast bedankt! 

 

                                      

27/10 RAPPORT 1 + HERFSTFORUM OM 13u15 

30/10 TOT EN MET 3/11 HERFSTVAKANTIE  
     

   
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
Sommige kindjes maakten begin deze week hun tweede vrije tekst voor oktober. Onze vrienden zingen enorm graag en 
ook de voorbije dagen gaven we weer van katoen! Van daaruit zijn we ook aan het nadenken gegaan over het 
herfstforum van volgende week vrijdag. Omdat we dan op het podium een act mogen doen, zijn we aan het stemmen 
gegaan en kozen we wat we het liefst zouden doen: zingen, dansen of toneel. De groepen zijn bijna evenredig verdeeld, 
nu de invulling nog... we gaan voor een mix van de 3. Maandag starten we met voorbereidingen en oefenen. We voelen 
dat de vakantie dichterbij komt: wat meer zieken en kindjes die moe zijn... komaan deugnieten, nog even volhouden!  
Dinsdag kwam Serena al een kijkje nemen in onze klas, zij start na de vakantie, samen met 2 andere peuters. We 
mochten experimenteren aan de schildersezel en dat viel duidelijk in de smaak: allemaal kleine Picasso's waren het! 
Donderdag was juf Lore in onze klas omdat juf Elke op nascholing ging. Dank u voor de leuke dag, juf Lore! 
Vandaag genoten we van leuk fijn motorisch aanbod: zelf appelsienen persen, vogeltjes de pluimen weer terug geven 
en de ramen poetsen.  
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De vlinders - meester Saan  

Joepie, het is deze week mooi weer. Daarvan wilden de vlinders profiteren. We zijn dan ook samen met de uilenklas 
naar de piratenspeeltuin geweest. Dat was heel leuk! De vlinders deden een leuke krastechniek bij hun vrije teksten. Dat 
was heel fijn werken en een beetje moeilijk maar heel leuk! We deden een onderzoek: hoe moet ik  afval sorteren? 
Waar moeten we papiersnippers leggen en waar hoort plastiek thuis? Hiervoor maakten we mooie prenten om aan 
onze vuilbakken te hangen zodat iedereen mee afval kan sorteren in onze klas. We dachten goed na met onze klas over 
het forum, wat gaan we doen? We beslisten om een tentoonstelling te organiseren in onze klas. Iedereen is van harte 
welkom op de vlindertentoonstelling! 
 
 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes kregen deze week speciaal bezoek. Het babyzusje van Pauline kwam samen met mama op bezoek. We 
hadden heel wat vraagjes voor hen opgesteld, omdat we toch nog veel wilden weten over baby's. We werden zelf ook 
een beetje mama's en papa's. We brachten allemaal een babypopje en een buggy mee naar school. We hadden onze 
baby's meegenomen naar de speeltuin. Maar omdat onze baby's nog wat te klein waren om te spelen, hebben we zelf 
maar in de speeltuin gespeeld. We hebben al vaak mama's gezien met een baby in de buik. Nu wilden we zelf ook eens 
weten hoe het voelt om zo'n dikke buik te hebben. Dat deden we door een ballon onder onze trui te steken. Wat was 
dat gek! We maakten mooie schilderijtjes deze week. Dit deden we op een hele leuke manier. We hebben water en verf 
in een papflesje gedaan, dan goed schudden en schilderen maar! Aan het einde van de week hebben we fruitpap 
gemaakt. Niet voor baby's, maar die mochten we zelf op eten!  

 

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi 

Omdat ik merkte dat de kleuters de laatste tijd veel met letters bezig zijn, hebben we kennisgemaakt met Ludo, Het 
Lettermonstertje. Ludo woont in onze letterdoos. Elke maandag zal hij een andere letter uit de doos happen. Die letter 
wordt dan 'de letter van de week'. Deze letter zal ook steeds uithangen aan onze klasdeur. Maandag heeft Ludo de 
letter 'B' uit de doos gehapt, onze eerste letter. We hebben we allerlei leuke spelletjes rond de 'B' gedaan. De bijen 
mochten dan ook dingen die ze thuis vinden die met de letter 'B' beginnen, meenemen naar de klas. Het is superleuk 
om te zien dat de kleuters de letter B nu overal herkennen en dat ook komen vertellen: in een naam van een winkel in 
Antwerpen, trui van Eiad, in de letterkoekjes, in de prentenboeken, in hun eigen namen op de kastjes, etc. 
De bijen hebben in het begin van de week het onderwerp  gekozen voor het herfstforum. Toen we ons afvroegen 
waarover ons liedje mocht gaan, waren de meningen verdeeld: een liedje over heksen / een liedje over monsters. We 
vonden een liedje dat zowel over heksen als monsters ging, dat iedereen ook leuk vond ! Zo werd iedereen blij. 
De bijen vonden het ontzettend fijn dat de mama's en papa's donderdag mee op de speelplaats stonden. Yannick was 
ook jarig die dag, feest dus, een extra leuke dag! Vrijdag rondden we het onderzoekje over de letter B af zodat we 
maandag met een nieuwe letter kunnen beginnen. 

 

De vinnige visjes - juf Julie  

We gingen deze week verder aan de slag met het onderzoekje: drijven en zinken. We maakten onze eigen bootjes en 
keken of ze ook echt konden drijven. Ja hoor! Omdat ze van kurk gemaakt waren werkten ze super goed. We deden een 
heleboel proefjes om te kijken of voorwerpen drijven of zinken. We vonden het leuk om te experimenten! Deze week 
kregen we ook speciaal bezoek in de klas. Het babybroertje van Nelle kwam langs. Een hele dag keken we hier naar uit 
en we hadden een heleboel vragen voor hem. Volgende week gaan we oefenen voor het forum! Wij weten al wat we 
gaan doen, maar houden het nog eventjes geheim! 
 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Maandag gingen we met de vlinderklas naar het speeltuintje en we vonden er een spin. We maakten er foto's van en 
een onderzoekje. We kozen ook een nieuwe letter, het werd de S . We keken ook  filmpjes van onze 
correspondentieklas in Kameroen en zagen ook dat ze daar in de klas naar onze filmpjes aan het kijken waren op een 
laptop, dat was wel speciaal. Ook kwam er nog een wiskundig onderzoekje over puzzelstukjes. We telden alle stukjes 
omdat we wilden weten hoeveel het er waren, dat was best moeilijk. Achteraf zagen we dat het eigenlijk gewoon op de 
doos stond hoeveel stukjes er waren. We gingen ook aan de slag met een zin uit een vrije tekst.  Met het forum in 
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aantocht sprokkelden we ideetjes, zochten muziek en begonnen we al te knutselen. Volgende week werken we daaraan 
verder met juf Lore. 
 

 

De schildpadden - meester Bart  

We zijn deze week van start gegaan voor het forum. Samen met de klas zochten we naar een leuk onderwerp. Het 
onderzoek van voetbal had toch wel heel veel aantrek. We zochten een liedje voor het forum en knutselden al aan onze 
voetbalshirts. Op maandag gingen we nog samen voetballen voor ons onderzoek van voetbal. We leerden goed tegen 
een bal trappen en maakten veel goals. We leerden ook de letter 'V'. We speelden een cijferspel en oefenden met 
poppetjes ons ruimtelijk inzicht: Waar staat de pop, als je dat en dat ziet? Op dinsdag maakten we lekkere 
slatomatensoep. Ze smaakte super lekker, heel de soepketel was leeg. Marcel speelde ook met ons een poppenkast 
over plagen en pesten. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over Buren van Bink, bosbranden in 
Portugal, de Rode duivels, fidget spinners in de ruimte en een apenmuseum. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: meet (met inoefening van de letter ee), en been (met inoefening van de letter b). Tijdens 
wiskunde onderzochten we welke splitsingen van 6 er allemaal bestaan. Het waren er wel 7! We keken poppenkast over 
de vossen en hazen in het bos en leerden een gedichtje over de herfst. We bestudeerden het dinoboek van Noah en het 
ninjaboek van Leon. We zijn druk in de weer met de voorbereiding van het forum.  En we maakten vrije teksten. Die zien 
jullie binnenkort in de gang hangen! 

 

De pinguïns - meester Pieter - juf Nourthe   

Deze week hebben we weer nieuwe woordjes geleerd: maan (n) en meet (t). Wat is de ‘n’ toch ingewikkeld, de letter ‘n’ 
trekt heel hard op de ‘m’ die we al geleerd hadden, dus moesten we goed opletten. We leerden ook over de zee. 
Kaltrina zei: ‘Een krab heeft twee scharen!’ We leerden ook dat kwallen soms heel mooi zijn en we hebben zelf een 
tekst bedacht op het liedje ‘op een grote paddenstoel’. Wat was het weer een leerrijke week. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week oefenden we woordjes met achteraan een a, ee, u en o. We luisterden ook naar een verhaal over Boeba en 
losten vraagjes op bij een tekst. Bij het rekenen gingen we verder met de getallen tot 100. We leerden ook de maal- en 
deeltafel van 2. De kaartjes die de kinderen meekrijgen, moeten goed geoefend worden. We verdiepten ons deze week 
ook in voeding. We bekeken de nieuwe voedingsdriehoek en besloten er zelf 1 te maken in 3D. We gingen aan de slag 
met gelijkzijdige driehoeken en leerden hoe we een piramide moeten maken. De ideeën rond het forum sprongen 
ineens uit onze hoofden en ook daar hebben we deze week al flink aan gewerkt. Het resultaat zie je volgende week 
vrijdag!  
 
 

De wasberen - meester Thomas  

Onze voorlaatste week voor de herfstvakantie zit er alweer op. Deze week was een zeer speciale week voor de lessen 
rekenen. We leerden onze eerste maal- en deeltafel. De tafel van 2! Ook bij taal hadden we weer een leuke week. We 
lazen samen een verhaal waarbij de kinderen zelf een einde mochten verzinnen. Onze wasberen hebben een grote 
fantasie! Wat een topschrijvers. We zijn ook begonnen aan de voorbereiding voor het forum. Groep decoratie, acteurs 
en actrices en dans hebben er alvast veel zin in. Alles verloopt voorlopig goed onder het oog van regisseur Lucas.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

We hebben een vrije tekst gemaakt. Het zijn heel mooie vrije teksten. Er waren ook enge teksten. Er waren fictie 
verhalen ( fantasie) en non-fictie verhalen ( echt gebeurd). We hebben ons onderzoek laten zien aan elkaar. Het ging 
over de wereld, mensen, paarden en nog andere dingen. Het waren mooie onderzoeksflappen. Sommige kinderen 
hebben alleen gewerkt. Het waren moeilijke dingen. We hebben veel bijgeleerd van elkaar. Tijdens rekenen hebben we 
over breuken geleerd. Dat vonden we leuk. We leerden ook tellen tot 1000. Het waren best moeilijke sommen. Tijdens 
de taalles zat er een plakkerige vlieg in de klas. Het was een beetje storend maar ook grappig. We hebben onze kaften 
van de vrije teksten versierd. We leerden bij taal woorden opzoeken in een woordenboek. Sommige woorden stonden 
er niet in. We hebben verzonnen wat we gaan doen op het forum. Nu gaan we het in elkaar steken. We verklappen nog 
niets, we willen er een verrassing van maken. Op donderdag was het ouderdag. De ouders waren gelukkig. Er stond 
muziek en de ouders kregen een pluim. Er was ook een optreden van zumba. Er waren ook pluimen voor de ouders die 
niet op school geraakten. Die stopten we in onze boekentas. We leerden ook woordpakket 7. Maandag gaan we 
zwemmen. Vergeet je zwemtas niet! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

De ateliers waren heel leuk. Er was veel keuze. Sommigen deden een bosspel in de boomgaard, anderen maakten een 
schilderij, er kon gekookt worden, een beker in klei maken, sporten, ... en nog veel meer. Maandag maakten we met 
meester Bram een kunstwerk in de natuur. Het was superfijn! Donderdag was het dag van de ouder. We konden 's 
morgens een gezinsfoto laten maken, de mama's en papa' s kregen een pluim en een drankje, we deden allemaal samen 
zumba. Dat was kei grappig! We zijn volop bezig aan onze verslagen en onderzoeksbladen van onze kleine onderzoekjes. 
Daarnaast zetten we onze klas ook al klaar voor de tentoonstelling van volgende week. We verklappen nog niets, wie 
het wil bewonderen kan een kijkje komen nemen na het forum. Lukas en Ruby 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Tijdens Frans stelden we deze week onze eigen familie voor. We brachten foto’s mee van onze ouders, zussen, broers, 
oom en tantes, oma’s en opa’s en natuurlijk ook van onszelf. Ellis had het idee om iets te doen rond Halloween en 
tjidens plannetjestijd werd er druk vanalles voorbereid voor volgende week donderdag. Iedereen stelde ook zijn of haar 
onderzoek voor aan de klas. De kinderen van de klas van juf Ilse kwamen naar onze klas voor de voorstelling van een 
aantal onderzoeken: Lars vertelde ons alles over de slang en Ilja over de papegaaiduiker. Laure maakte een grappig 
toneeltje over de kameel. Gerben en Vic vertelden op hun beurt over de Verenigde Staten van Amerika, Roos en Helena 
over Frankrijk en Ellis over Bali. We bespraken alles en gaven elkaar complimenten en tips voor de volgende keer. De 
rest van de week stond in het teken van het forum. Er werd hard gewerkt in kleine groepjes om een mooie voorstelling 
klaar te stomen.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag hadden we onze eerste toets Frans. Dinsdag deden we bij turnen sprintspelletjes zoals tikkertje, ratten en 
raven en nog meer! Fien en Jitske hebben het tweede leerjaar van meester Thomas geholpen met de tekst voor het 
forum. Woensdag leerden we over percenten. Donderdag en vrijdag hebben we onze onderzoeken gepresenteerd. Bij 
wiskunde hebben we over schaal geleerd. Vanaf nu turnen we elke donderdag in plaats van vrijdag. Vrijdag begonnen 
we aan ons forum. Jitske en Maya 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week werkten we onze onderzoeken over verschillende landen af en zijn we begonnen met de voorbereidingen 
van de tentoonstelling voor volgende week vrijdag. We willen vrijdag iedereen welkom heten op onze tentoonstelling 
vanaf 14u. Ook na het forum kunnen jullie nog een bezoekje brengen aan de tentoonstelling! 
Verder werkten we deze week nog rond het klimaat aan de hand van een onthoudfiche. Tijdens de turnles gingen we 
ritmisch en expressief bewegen. We verdeelden ons in groepjes, kozen zelf onze muziek en bedachten hierop een leuk 
dansje! 
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