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CLB 

Beste leerling, ouder, 

Hierbij willen we je laten weten dat de hoofdzetel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de 
herfstvakantie geopend zal zijn op 31/10/2016 en van 02/11/2016 t.e.m. 04/11/2016. Wanneer je ons wilt bereiken kan 
je even langskomen. De CLB-hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 Turnhout. Je kan ook 
telefoneren op het nummer 014/41.33.30 Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op 
www.clbgokempen.be  Namens CLB GO! Kempen Mevr. Michielsen Directeur 

VOORLEESWEEK 

Voor de voorleesweek van 22 tot 26 november heeft de werkgroep opnieuw een leuk concept uitgewerkt. We willen 
daarbij een grote machine bouwen. Hiervoor hebben we heel veel schoendozen nodig. Je mag de schoendozen afgeven 
...  Om de machine te bouwen zijn we nog op zoek naar handige papa's of mama's die ons willen komen helpen bij het 
creëren en het bouwen. We gaan dit doen op maandag 31 oktober om 15u. Fun gegarandeerd!!  

 

                                      
24/10 : week van de oudercontacten lager  

28/10 : herfstforum om 13u30 + rapport 1 

31/10 tot 4/11 : herfstvakantie ( GEEN SCHOOL !) 
7/11 : week van de oudercontacten kleuters 
11/11 : verlofdag ( GEEN SCHOOL ! ) 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
Onze muizen knutselden deze week voor het forum. Van een slinger tot kleiwerkjes en verftechnieken. We hebben nog 
een beetje werk maar wanneer jullie komen kijken naar de kunstwerkjes van onze muizen en de vogeltjesklas, zullen 
jullie met een warm herfstgevoel weer naar huis gaan. We deden een spelletje rond ruimtebegrippen en moesten 
daarbij onder, op, naast, tussen, ... de paddenstoelen gaan zitten. Dinsdag en woensdag, kwamen de nieuwe instappers 
van november en de kindjes van Dol-Fijn, met ons spelen. Het was super geslaagd want we turnden mee, speelden mee 
buiten en lazen samen een verhaal. Gisteren kwam juf Reinhilde in onze klas. Onze juf ging naar een interessante 
nascholing en juf Reinhilde deed fijne dingen met onze muizen: een gezelschapsspelletje, boetseren, mee gaan turnen, 
enz. We deden ook weer gewoon mee met het klas opendeurtje. Vandaag maakten we bloemstukjes voor het Eetfestijn 
dat dit weekend plaats zal vinden op onze school. Ze zijn prachtig geworden! En weet je wat nog het leukst was van al? 
De lieveheersbeestjes en wij deden die activiteit samen!  
 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

Het eerste forum komt eraan, spannend! Samen dachten we na over iets leuk voor op het podium. Wonderwel ding dit 
vlot en hebben we ook al wat kunnen oefenen. Het gaat leuk worden! We deden een onderzoek over: hoe maak ik een 
armband? We zijn gestart met ons onderzoek over stenen. Wat kan ik met een steen? Arabella gaat voor de eerste keer 
mee met iemand naar huis om ene weekend te logeren. Dat wordt leuk! Volgende week gaan we soep maken! mmm... 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Enkele vogeltjes hadden vorig weekend opgemerkt dat de maan heel mooi rond was. Maar hoe komt dat eigenlijk? We 
hebben wat opgezocht en de maan kan verschillende vormen hebben, of zelfs verstopt zijn 's nachts. Op dinsdag zaten 
we in de praatronde en we hoorden een gek geluid. Was het Mega Mindy, een race auto, een olifant of een straaljager? 
Toen we gingen kijken, zagen we dat het de werkman was die een gat aan het boren was in de muur! Woensdag 
begonnen we een onderzoekje over het ziekenhuis. We hebben zelf een ziekenhuisje gemaakt met de verschillende 
afdelingen. We wisten niet dat er zoveel verschillende dingen waren in het ziekenhuis. Eén van onze kleuters had in het 
ziekenhuis een prikje gekregen. In onze klas hadden we satéprikkers en we deden alsof het een spuitje was. Op 
sommige plaatsen op je huid doet het prikje veel pijn en op andere plaatsjes doet het minder of geen pijn, wat gek!  
 

De bezige bijen - juf Isabel 

We leerden van Bas grappige spookjes maken. We maakten ook zelf appelsap met een sapcentrifuge. We vonden het 
heel lekker! Ons eerste onderzoeksboek krijgt stilaan vorm. We werkten nog hard aan ons voorblad deze week. Gisteren 
speelden juf Isabel en meester Bart samen poppenkast voor de twee klassen. Dat was heel leuk. Er werden ook 
prachtige bouwwerkjes gemaakt voor in ons museum volgende week met het forum! Vandaag versierden we nog mooie 
zakjes voor onze geluksstenen. 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Deze week maakten we onze ‘mannetjes takken’ af. Hij kreeg haren, kleren, ogen,… Noem maar op. Het spannende 
verhaal van mannetje tak kennen we ondertussen vanbuiten, zo vaak willen we het opnieuw horen. We leerden ook 
nog een versje over mannetje tak en zijn avontuurlijke verhalen. Een nieuwe ontdekking die we deden waren eieren. 
Eerst een vogeleitje, daarna pinguïneieren, kippeneieren en zo helemaal tot struisvogeleieren. We hebben even getest 
of we zo’n eieren eigenlijk konden breken. Dat was spannend hoor! De pinguïn zelf kwam ook aan bod. Als we nu 
keizerpinguïns of dwergpinguïns zien, kunnen we ze zo herkennen. Hoe de pinguïns broeden hebben we ook ontdekt en 
we kunnen zelfs op dezelfde manier stappen als hen. We leerden een versje over pingwingwing en deden er een 
heleboel danspasjes bij.  

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week kwamen de priknaalden tevoorschijn en bijna iedereen ging er mee aan de slag. Ook het puzzelen sloeg in als 
een bom. We vroegen ons af waarvoor je allemaal afstandsbedieningen nodig hebt en we ontdekten dat dat wel een 
heel lang woord is. Met onze geknutselde ridderhelmen gingen we op stap door de school en in de kelder ontdekten we 
een echt kasteel. Onze ridders verzonnen prompt een toneelstukje. We deden ook al een brainstorm voor het forum en 
er kwamen heel wat ideetjes naar boven. Gisteren gingen we nog kastanjes rapen en we vonden er wel een mand vol. 
We moesten schatten hoeveel het er waren, dat was moeilijk. De telopdracht was een hele klus, maar we zochten zelf 
naar trucjes om het gemakkelijker te maken. We keken ook nog naar filmpjes van de klas van juf Yolande ( in Kameroen 
). Daar deden ze een spel met steentjes, dit zelfde spelletje willen wij volgende week met de kastanjes gaan doen. 
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De schildpadden - meester Bart  

De zenuwen voor het forum kwamen deze week al langs. We waren volop bezig met het maken van onze attributen. We 
schilderden, knipten en plakten naar hartenlust. We werkten deze week ons onderzoekje van beren en kastanjes af. We 
zorgden ervoor dat onze beer op de juist plaats leefde en konden voor de laatste keer nog eens proeven van kastanjes. 
We moesten ook goed nadenken tijdens het wiskundespel: Welk voorwerp was er verdwenen van de tafel? Tijdens de 
nieuwsronde kwamen we te weten dat de oudste panda ter wereld is gestorven, dat astronauten eigenlijk taikonauten 
zijn in China en dat Tom Boonen derde werd op de wereldkampioenschappen. Verder was er een poppenkast over 
uitsluiten. We deden dit samen met de Bezige Bijtjes. Op vrijdag kwam de mama van Kaltrina ons helpen met het maken 
van heerlijke koekjes. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes oog (letter oo) en doos (letter d, die met een rondje begint). Tijdens rekenen 
leerden we de 9 en de 10 schrijven en splitsen. We leerden ook over het dubbel, we bouwden bouwsels na en telden de 
blokjes die we nodig hadden. We leerden over gebogen en gebroken lijnen, en over vierkanten, rechthoeken, 
driehoeken en rondjes. We bestuderen koeien en alles wat daarbij komt kijken. Het begon allemaal bij Arsen die over de 
koeien van zijn oma in Armenië vertelde. Vorige week verzorgden we koeien, en deze week maakten we helemaal zélf 
boter, door heel lang te schudden met room. Daarna maakten we koekjestaart. Mmmmmm! Het samen lezen met 
mama's, papa's, oma's, opa's, en andere volwassenen was heel heel heel leuk! Heb je zin om nog aan te sluiten? Dat 
kan! Heel graag!  

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we de woordjes oog (letters oo) en doos (letter d) lezen. Om dit extra in te oefenen kwamen er deze 
week voor de eerste keer heel wat mama's met ons lezen in kleine groepjes. We vonden het heel leuk en kijken al uit 
naar volgende week. We willen via deze weg alle leesmama's en -papa's  bedanken om ons zo goed te helpen met het 
lezen. De week was immers spannend gestart want we gingen op medisch onderzoek. Enkelen van ons hadden een 
beetje schrik van het spuitje maar het was minder eng en pijnlijk dan we dachten. Op donderdag was het eindelijk zo 
ver, we konden voor de eerste keer onze nieuwe praatronde uittesten. Tijdens de resterende tijd hebben we al eens 
nagedacht wat we volgende week met het forum gaan doen. Wat dat juist is, houden we nog een weekje geheim. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden die eindigen op a, o, ie, ee en ui. We maakten ook onze toetsen van taal en rekenen 
van blok 2. We herhaalden de oefeningen met - over de brug van de 10 en begonnen eindelijk aan de getallen tot 100. 
We lazen ze, schreven ze, legden ze met materiaal en sorteerden ze van weinig naar veel en omgekeerd. We leerden 
ook over tientallen en eenheden. Bij taal leerden we over het boek 'De dromen van Boeba'. We onderzochten de 
voorkaft, de achterkaft, de verhaallijn en de belangrijke personages. We deden ook een spel met verschillende 
beroepen. Maandag leerden we meer over de katapult: waarvoor werd het vroeger gebruikt? Waarvoor dient het? Wat 
heb je nodig om een katapult te maken? Zo ontdekten we dat hoe verder je het rekje spant, hoe verder de katapult kan 
schieten. Veerkracht heet dit. We gingen ook verder met de levenslijn van onze ouders en onze grootouders. Ook 
hebben we al een deel van het forum voorbereid. We kunnen al verklappen dat het een tentoonstelling wordt in onze 
klas. Vrijdag gingen we op bezoek in de bib. We leerden de bib kennen op een leuke, speelse manier. Top! 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Juf Amber kwam op donderdag voor de laatste dag helpen in onze klas. Dat vinden we jammer want ze was een heel 
leuke juf. We hebben onze onderzoekjes gepresenteerd aan elkaar. We hebben veel bijgeleerd. Hiervoor veranderden 
we onze klas: 4 tafels vooraan en stoelen zoals een publiek. We zijn voor het forum aan het werken. We vinden het heel 
tof. We verklappen nog niets! Geheim! We hebben met een  echte , oude telefoon leren bellen. Je moest beleefd zijn, je 
naam en achternaam zeggen, duidelijk spreken en goed afscheid nemen. We mochten zelf oefenen met een kaartje en 
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het nadien vooraan tonen aan de anderen. We oefenden de maaltafel van 8. We hebben ook extra reken- en 
spellingsuurtjes. We hebben ook een leeskaftje. We moeten er in lezen en de tijd meten met een chronometer. Onze 
tijd wordt elke keer beter. Het is superleuk! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Vorige week waren er ateliers. Dat was heel leuk. Je kon breien, lappenpopjes maken, een bosspel spelen, pinguïns 
maken en nog veel meer. Lars bracht een boekje mee met mandala' s die we kunnen inkleuren. We maakten mooie 
vormpjes met strijkparels. We kunnen ook leren dammen en schaken. We zijn bezig met natuurfiches en verkeersfiches. 
Deze week hebben we onze presentaties voorbereid. We gingen op uitstap om ons klasonderzoek van de Eerste 
Wereldoorlog af te sluiten. We wandelden de Dodendraadroute en kregen onderweg waargebeurde verhalen te horen. 
We zagen een schakelhuis. We mochten door de dodendraad met vouwraam kruipen, zoals echte smokkelaars. We 
speelden een vluchtelingenspel en bezochten de plaats waar vroeger een vluchtelingenkamp was. We maakten ook nog 
een avontuurlijke wandeling in het bos. Daar zagen we verschillende paddenstoelen. We waren er helemaal door 
gefascineerd. Daarom ligt er nu een nieuw klasonderzoek te wachten rond paddenstoelen, de herfst en het bos. We 
doken ook weer in ons kaartenboek en kwamen meer te weten over de Belgische provincies. Maya en Fien 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag kwam er een hamster in onze klas. We moesten wachten tot 15 uur, dat duurde lang! Daarna moesten we een 
naam bedenken. Daarvoor hebben we gestemd. Het was spannend, want Grijsje en Pitteke werden allebei veel gekozen 
maar uiteindelijk kozen we voor Grijsje. Dinsdag zijn de twee klassen van het vierde samen naar de dodendraad 
geweest. Daar moesten we door proberen te geraken zonder de draad aan te raken. Dat konden we met een houten 
achthoek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond er elektriciteit op de dodendraad. 's Namiddags zijn we naar Weelde 
Station geweest. Jammer genoeg staat daar geen station meer. Vroeger was er ook een vluchtelingenkamp. We hebben 
er een vluchtelingenspel gespeeld. Woensdag was er een andere juf in de klas, juf Sofie, omdat onze juf op nascholing 
ging. Toen leerden we een tekst met personen (een toneelstuk) met intonatie te lezen. Jan & Gerben 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag leerden we over de Eerste Wereldoorlog, omdat we op dinsdag naar een ComingWorldRememberMe-
workshop gingen. Dat is een workshop die over heel de wereld wordt georganiseerd. De bedoeling is een land art 
installatie te maken als herinnering aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Die installatie zal in 2018 in Ieper 
tot stand komen met in totaal 600 000 kleien beeldjes. Elk beeldje stelt een mens voor en elk beeldje krijgt een dogtag 
met daarop de naam van een slachtoffer van de oorlog met ook de naam van de maker van het beeldje erbij. En daar 
hebben wij dan aan meegewerkt en zo zijn alle kleurige kameleons ook een beetje een kunstenaar geworden. We 
kregen een stuk klei waarvan we een bol moesten maken. Die bol ging in een mal en dan moesten we het werkje eruit 
halen en afwerken. Woensdag leerden we tijdens de les Frans over lichaamsdelen en pijn hebben. Donderdag hebben 
we beslist wat we op het forum zullen doen en vrijdag hebben we onze ideeën al wat vorm gegeven.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag, dinsdag en donderdag hebben we de onderzoekjes voorgesteld. Maandag gingen we naar techniek en 
begonnen we met het tekenen van ons vogelhuisje op de planken. We zijn donderdag begonnen met de onthoudfiche 
van het menselijk lichaam, heel interessant Donderdag hebben we ook toets van rekenen getallenkennis en 
bewerkingen gehad pffffffffffffffff. Voor boekenronde hadden we een boek gekozen en daar hebben we een collage van 
gemaakt die we donderdag getoond hebben. We brainstormden deze week over wat we op het forum gaan doen.  
Xxx Karo en Noa 
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