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23/4 : opendeurdag Regenboog, Dol-fijn en Talentenschool Turnhout  
27/4 : kinderraad 
26/4 : grootouderfeest 
1/5 : verlofdag 
13/5 : schoolfeest 
16/5 : kijkdag peuters  
 
  
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Na twee weken paasvakantie zijn de muizen en de muizenjuf eindelijk terug herenigd! De eerste dag was al meteen een 
extra spannende dag. We hebben nieuwe instappers mogen verwelkomen: Yousra, Joshua en Darius. Natuurlijk is het 
nog even wennen voor de nieuwe muisjes, maar ze werden heel goed opgevangen door de groep. Ook is de crèche Dol-
Fijn dinsdag op bezoek gekomen om te spelen met de muizen. Zeker niet te vergeten: het was feest in de klas! Paulien is 
jarig geweest in de vakantie, dus hebben we samen haar verjaardag gevierd: dansen, zingen, springen, smullen, Paulien 
in de watten leggen en knutselen voor de jarige die 3 is geworden. Nogmaals proficiat Paulientje! Donderdag zijn we 
naar de Boomgaard geweest om het "voorleesbos" te introduceren aan de kinderen zodat ze weten wat ze mogen 
verwachten als ze tijdens een middagpauze meegaan met een ouder die hen gaat voorlezen. Wat een ervaring! De 
kinderen waren erg geboeid door het verhaal dat er op een heel leuke, creatieve en interactieve wijze werd verteld. 
Donderdag was het ook terug talentenrotonde en werden de kleuters verdeeld over de verschillende klassen om een 
activiteit te doen met andere juffen/meesters. Vrijdag steken we de handen uit de mouwen om te starten met de 
cadeautjes voor onze lieve grootouders.  
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
We zijn er dinsdag weer terug ingevlogen met een onderzoek over stenen. We gingen buurtjutten en vonden een 
heleboel verschillende stenen : grote, kleine, dikke, dunne, lichte en zware. In de klas hebben we een stenenwinkel. We 
luisterden ook naar het verhaal van Max en de toversteen en zochten daarna zelf buiten ook een gouden toversteen die 
we mee naar huis mochten nemen. Verder knutselen we de cadeautjes voor onze oma’s en opa’s want volgende week 
komen ze bij ons op bezoek. Donderdagmorgen gingen we naar het luisterbos met de vinnige visjes en de muisjes. We 
zagen een man met takken uit zijn oren en hij zat hoog in een boom. Hij vertelde een mooi verhaal en als het goed weer 
is, kunnen we in de boomgaard nog naar mooie verhalen gaan luisteren! 
 

  

De vlinders - meester Saan  

De vlinders kwamen met volle moed terug naar school na hun verdiende vakantie. We deden nog verder met ons 
onderzoek over kriebeldiertjes. Hoe zien ze eruit? Hoeveel poten hebben ze? Vrijdag was het de grote 
kriebeldiertjesquiz. Dat was spannend! We hebben ook hard gewerkt aan onze cadeautjes voor de grootouders! Dat 
gaat volgende week leuk worden! 
 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Na een fijne vakantie waren onze vogeltjes allemaal heel blij om terug naar school te komen. We hadden elkaar heel 
hard gemist! We vonden het wel een beetje gek dat de week nu gestart was op dinsdag in plaats van op maandag. 
Daardoor waren we wat in de war. Volgende week is het grootouderfeest en daar hebben we deze week al heel hard 
voor gewerkt. We vonden het weer deze week een beetje raar. Als we naar school kwamen, leek het wel winter En in na 
de namiddag leek het wel zomer. Flora bracht een stuiterbal mee naar school en daar hebben we een onderzoekje rond 
gedaan. We hebben op onze speelplaats heel hard gestuiterd en gekeken wat hoger of lager was dan de bal. We waren 
ook onder de indruk van de nieuwe speelplaats, wat een grote zandbak hebben we nu!  
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Na twee weken vakantie en nog een extra dagje thuis, begonnen we onze week al met twee jarigen! Hafsa en Jitske 
werden 5 jaar, dus dat hebben we gevierd! Ook voor Britt was het nog een beetje feest, zij was jarig in de vakantie. Hip 
hip hoera! We zijn ook van start gegaan met onze cadeautjes voor onze grootouders. Volgende week woensdag is het 
grootouderfeest en dan hoog tijd om onze oma's, opa's, moekes en vokkes eens in de bloemetjes te zetten! We kijken 
er al naar uit! Verder plukte Ludo ons lettermonster de letter 'M' uit onze letterdoos. De bijtjes gingen thuis al aardig 
aan de slag en kwamen met heel veel trots hun spulletjes laten zien die met deze letter beginnen. Vrijdag doen we hier 
een raadselspel mee. Binnenkort start ook ons onderzoek rond de moestuin: dan gaan we als echte tuiniers aan de slag! 

 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

We gingen meteen aan de slag deze week, ons grootouderfeest komt namelijk steeds dichter bij! Onze creatieve 
handjes deden hun werk al heel goed. Maar eerst hadden we heel wat spannende verhalen in onze hoofdjes die we heel 
erg graag wilden vertellen. Na zo'n lange vakantie waren we natuurlijk enthousiast om elkaar terug te zien! We kregen 
zelfs foto's van elkaar te zien. Leuk om te weten wat we allemaal in de vakantie gedaan hebben. Ook deze week was het 
na lange tijd terug talentenronde. Onze visjes keken er erg hard naar uit en vonden het super leuk! Nadat we een echte 
lavasteen hebben gezien, zijn we natuurlijk enorm benieuwd van waar die komt. Volgende week gaan we dus op een 
spannend onderzoek! 
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De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Dinsdag zijn we gestart met een grote praatronde over de vakantie. Wat een leuke verhalen hadden de kinderen weer 
bij! Woensdag kwamen de bejaarden op bezoek, sommige kinderen gingen mee en anderen gingen dan weer spelen in 
de andere klassen. We maakten samen met de bejaarden foto's en dan maakten we daar een mooie kader rond. 
Donderdag was het nog een keertje talentenronde en zijn we gestart met ons onderzoek naar spinnen. Vrijdag gingen 
we hiermee verder. Oohja, we kozen ook weer een nieuwe letter: P !  

 

De schildpadden - meester Bart  

De twee weken rust zijn voorbij en we vlogen er weer helemaal in. We zijn deze week begonnen met het maken van 
onze grootoudercadeautjes. Schilderen, lijm en zout zijn onze attributen voor het cadeau. We gingen ook van start met 
een onderzoek over pretparken. Vele vragen kwamen naar boven. We startten deze week ook met een nieuwe vrije 
werktijd. Knippen, bewegen, puzzelen, vrije tekst, houten figuren naleggen en mikado staan op de planning. Op 
donderdag gingen we weer opzoek naar onze talenten. Zingen met vader Hoof was weer een leuke afsluiter van de 
week. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Het is volop lente bij de lieveheersbeestjes: madeliefjes plukken, aardappelen en zonnebloempitten planten en de 
druifhyacintjes van Lucas zijn uitgekomen! We leerden woordjes zoals strik (woordjes met een driedubbele kop), en 
woorden op -aai, -ooi, -oei. Tijdens de rekenles leren we oefeningen zoals 16 - 14, en bestuderen we centen, de meter, 
de liter. Omdat de leesrups weer helemaal volgestickerd was, hebben we een verrassing geloot uit het mandje. De 
verrassing werd: gaan spelen in het speeltuintje bij de molen. Dat was genieten! De bal ging mee, we maakten 
natuurschilderijtjes, we wiebelden en schommelden tot in de blauwe lucht en Dora maakte foto's. Zo veel lachende 
gezichten! Ondertussen plakken we stickers op ons volgende dier: de leesslang! Op naar een volgende verrassing uit het 
verrassingsmandje! Maandag gaan we weer zwemmen. Denk je aan je zwemgerief? 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Goed uitgerust en met een rugzak vol wilde verhalen kwamen we dinsdag terug op school. De paasvakantie heeft 
duidelijk deugd gedaan. Deze week hebben we tijdens rekenen kennis gemaakt met de moeilijkere min oefeningen (bv. 
17 - 12). Bij taal herhaalden we de samenvoegingen en zagen we voor het eerst woordjes die eindigen op -aai, -ooi, en -
oei. Op donderdag hebben we worteltjes, paksoi, peterselie, dille, ... en goudsbloemen gepland. Volgende week gaan 
we nog meer planten want Maud had heel wat zaadjes bij. De leesrups heeft tijdens de vakantie niet stilgezeten, we 
hebben met de klas momenteel al meer dan 4200 minuten gelezen! Proficiat aan al onze lezertjes. Op vrijdag kwam de 
nonkel (John) van Seppe op bezoek. Hij is pottenbakker en leerde ons de kneepjes van het vak met een echte draaitafel. 
We genoten er met volle teugen van al hingen onze gezichtjes en handen onder de klei. 

 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Bossen, latten, kippen... we oefenden deze week woorden met een dubbele medeklinker. We bekeken ook 
geboortekaartjes en haalden er informatie uit. We maakten ook zelf uitnodigingen voor feestjes. We oefenden ook de 
maaltafel en de deeltafel van 6 en de klok. We experimenteerden met druktechnieken: bellen blazen, spatten en papier 
kleuren. Binnenkort weten we ook hoe tijm en tuinkers eruit ziet en smaakt. Badr had zaadjes bij die we geplant 
hebben. Vrijdag mochten we op bezoek in de academie voor schone kunsten. Hier mochten we aan een workshop 
deelnemen. Volgende week mogen we nog eens teruggaan.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
De vakantie was leuk. Sommigen verveelden zich en hadden zin om terug naar school te komen. Op het forum deden 
we iets over indianen en cowboys. Het was een leuk toneel. We waren heel mooi verkleed. We gingen naar een film van 
MOOOV ‘ de indiaan’. Het gaat over een geadopteerde jongen die indianen ontmoette. Zij zeiden dat de jongen ook een 
indiaan was uit Peru. Het was een superleuke film. We werkten deze week ook nog rond afval. Hopelijk kunnen we nu 
heel goed sorteren! Denk aan je zwemtas maandag ( en spullen voor diplomazwemmen). Dinsdag breng je je fiets, 
helm en fluovest mee. 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Voor de vakantie kwam er een leerling van het Atheneum naar onze klas. Ze had voor haar eindwerk voor ons gekookt 
en we mochten nu proeven van haar gerecht en dessert. Wat was dat heerlijk smullen van die pasta pesto en cake! 
Daarna deed ze met ons nog een leuke activiteit: springbaldans. We zijn ook gestart met een onderzoek over gezonde 
voeding en hygiëne. We leerden hoe we onze tanden moesten poetsen en kregen van de juf een tandenborstel cadeau. 
Daar poetsten we dan mee. Daarna kregen we een tandplakverklikker. Dat is een pilletje waar je op moet bijten en na 
twee minuten kan je dan controleren waar je niet goed genoeg gepoetst. Wat zagen we er grappig uit! We bekeken ook 
hoe tandpasta gemaakt wordt. We weten nu hoe ze de tandpasta in de tube krijgen en ook hoe de streepjes ontstaan. 
We maakten onze eigen zeepjes. Ook onderzochten we de zuurtegraad van verschillende drankjes. Zo ontdekten we 
welke drankjes goed zijn voor onze tanden en welke niet goed zijn. Tijdens wiskunde oefenden we de coördinaten in 
aan de hand van een levende zeeslag. Onze grootouders kwamen op bezoek om ons meer te vertellen over het leven in 
hun tijd. Zo ontdekten we wat zij deden in hun vrije tijd, hoe zij werden opgevoed en naar school gingen, en nog veel 
meer. We experimenteerden ook met zeepsop en maakten enorme grote bellen!  
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag zijn we naar de kippenboerderij geweest. We kregen eerst een rondleiding. Er waren 120 000 kippen in 4 
stallen. In de boerderij werken 2 mensen. Alles wordt met de computer geregeld. De kippen lopen los, dus het zijn 
scharrelkippen. We mochten helpen bij het sorteren van de eieren. De boerin had cake gebakken met de eieren. 
We kregen op het einde een boekje met spelletjes en een met recepten. Donderdag oefenden we verder op het 
schaken. Vrijdag zwemmen we voor ons brevet.  Shamani & Roos 
 

De dassige dasjes - juf Goedele  

We hebben een korte week achter de rug.  We oefenden voor de duathlon die we op 19 mei gaan meedoen en die toch 
wel enige voorbereiding vraagt. Tijdens Frans herhaalden we de vervoeging van aller en leerden we de cijfers tot 60.  
Tijdens onderzoek zijn we gestart met de voorbereidingen van de Grote Verkeerstoets. We bekeken de soorten 
verkeersborden, de betekenis van de verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag op de weg en de algemene 
verkeersregels. Een hele boterham. Volgende week donderdag doen we een online test zodat we kunnen zien hoe goed 
we al op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het verkeer. Belangrijk want volgende week maandag kunnen we al 
die kennis al in de praktijk brengen omdat we dan met de fiets naar het MOOOV filmfestival gaan. Vergeet fiets, 
lunchpakket, drank en tussendoortjes niet!  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze eerste korte week na de vakantie was al meteen goed gevuld. We startten met een nieuw blok van rekenen en 
een nieuwe planète van Frans. Ook voor taal zijn we met een nieuw thema gestart met als titel ‘trucs en trucages’. We 
bekeken enkele goocheltrucs en gingen als echte grimeurs zelf aan de slag om bij elkaar of bij onszelf allerlei 
nepwonden na te maken. Dat was misschien soms een beetje eng, maar wel heel leuk! Tijdens onderzoek gingen we 
wat dieper in op de actie “HONGERSNOOD 12-12”. We situeerden de landen waar hongersnood heerst en bekeken de 
oorzaken ervan. We zouden ook graag zelf een actie ondernemen. Hierover horen jullie snel meer! Niet vergeten: 
maandag komen we met de fiets voor de uitstap en workshop van MOOOV! 
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