
  

         

 

                                                                                  23 juni 2017  

 

                 
SPEELTUIGEN 

De speeltuigen van de kinderraad worden in de vakantie geplaatst. De hangmat is momenteel nog niet geleverd 
waardoor de firma gisteren liet weten dat ze jammer genoeg toch niet voor 30 juni kunnen langskomen om alles te 
plaatsen. Als de speeltuigen geplaatst zijn, informeren we met foto’s via mail en facebook. 

KEUZEFORMULIEREN LEVENSBESCHOUWING 

De keuzeformulieren van de derde kleuterklas in verband met levensbeschouwing dringend binnenbrengen aub! Bij 
wijzigingen in levensbeschouwing in andere klassen van het lager zeker doorgeven voor volgende week woensdag! In 
september kan er niet meer gewisseld worden! 

LAATSTE SCHOOLDAG 

De laatste schooldag volgende week vrijdag eindigt om 11u30. Er kan gebruik gemaakt worden van de nabewaking tot 
en met 12u45.  

REGENBOOGFESTIVAL 

Dankjewel voor de massale inschrijvingen van de picknick! Het belooft een fijne afsluiter te worden!  
Voor diegenen die ingeschreven hebben, vergeet zeker je servies, bestek, servietten en picknickdeken niet! Tot vrijdag!  

 

                                      

28/6 : afscheid K3 en L6 om 18u30 
30/6 : rapport 4 + schoolafsluiter regenboogfestival vanaf 16u 
 
  
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Maandag hebben we genoten van een voorlaatste keer opendeurtje. De kleuters mochten weer een andere klas kiezen 
om te gaan spelen. De kleuters die voor de muizenklas hadden gekozen, hebben leuke groepsspelletjes gespeeld in de 
boomgaard. Dinsdag was het heel mooi weer, dus zijn we naar buiten getrokken om onze speelgoedjes te wassen en op 
deze manier ook lekker af te koelen. Ook hebben we onze scheurtechniek nog eens geoefend en een mooi kunstwerkje 
gemaakt. Woensdag namen juf Cheyenne en juf Elke de klas even over omdat juf Mushi naar een interview moest. 
Donderdag, wat een warme dag! We zijn naar de parcoursspeelplaats getrokken om plezante waterspelletjes te spelen. 
Waterpret tot en met! Vrijdag is het het laatste atelier van het schooljaar. De kleuters die kozen voor mijn activiteit 
maakten zelf gekleurde zeepsopjes om met Bubble Art te experimenteren; zeepbellen blazen om mooie kleurrijke 
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patronen te verkrijgen op grote gekleurde bladeren. Deze werden dan ook heel mooi versierd. Zo zag onze week eruit. 
De laatste oudercontacten zijn nu ook achter de rug. Op naar het laatste weekje van het schooljaar! 

 
De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
 
Uit de praatronde kwam het voorstel om een onderzoek te doen over spaghetti. We maakten een spaghettirestaurant 
in onze klas, speelden spaghettifabriek met vrachtwagentjes en kookten spaghetti om lekker van te smullen. Omwille 
van het lekkere hete weer hebben we op ons terras ook met water gespeeld : waterijsjesspeelgoed, bootjes, 
waterbaan,… op die manier kregen we wat verkoeling! We sloten de week af met supertoffe ateliers. Volgende week 
gaan we samen met de muisjes nog leuke dingen doen! 

  

De vlinders - meester Saan  

Maandag was het eindelijk de grote dag. We gingen op uitstap naar de Olmense zoo samen met de vogeltjesklas. Wat 
was het daar leuk! We zagen veel dieren zoals leeuwen, apen, giraffen en heel veel vogels. Er was ook een grote 
springmat om op te springen en een circus met honden. We hadden veel plezier! Op de terugweg naar school viel bijna 
iedereen in slaap. Dinsdag was het onze fietsdag samen met de giraffen en dat was heel leuk! Woensdag deden wij onze 
praatronde buiten wegens het warme weer en plukten we mooie bloemen om mee te knutselen. Donderdag speelden 
we samen met de vogels waterspelletjes en kregen we een lekker ijsje van meester Saan en Juf Tessie. Vrijdag waren 
het super leuke ateliers om te doen! Hop naar de laatste week van het schooljaar!  

 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes hebben deze week een leuke start gemaakt. We gingen samen met de vlinders naar de Olmense Zoo. Het 
was een hele warme dag, maar gelukkig was er veel schaduw zodat we konden afkoelen. We hebben heel veel dieren 
gezien in de dierentuin: slangen, olifanten, leeuwen, apen... en nog veel meer! Aan het einde van de dag waren we 
super moe en hebben we geslapen in de bus. De rest van de dagen hebben we veel met water gespeeld, want wat heeft 
dat zonnetje hard geschenen! Het zonnetje deed ons al een beetje denken aan op reis gaan. We deden een onderzoekje 
over waar alle vogeltjes deze zomer op reis zullen gaan. Stilletjes aan tellen we af naar de grote vakantie. Flora bracht 
deze week een super grote paddenstoel mee naar de klas. Dat vonden we gek, want paddenstoelen groeien normaal 
toch in de herfst?! Op vrijdag waren er weer ateliers, ook daar hebben we ons goed geamuseerd! 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Wat een warme week hebben we achter de rug! De zon deed zijn uiterste best om ons te verwarmen en daar is ze 
volledig in geslaagd! Om ons te verfrissen zijn we regelmatig buiten gaan spelen met water: waterballonnen, schilderen 
met water, ploeteren in voetbadjes,... We wisten ons wel bezig te houden! Daarnaast dook Ludo ons lettermonster voor 
een laatste keer dit schooljaar de letterdoos in en grabbelde er de V uit. Onze bijtjes kwamen een dagje later al met 
heel wat spulletjes naar de klas: vulkaan, varken, vork, vis, vingerpop, vest,... We leerden weer heel wat bij! Naar 
aanleiding van ons onderzoek rond bijen knutselden we verder aan onze eigen bijen. Ze hangen nu vrolijk te fladderen 
in onze gang. Vrijdag is er de laatste keer een atelier gepland. Benieuwd wat onze bijtjes gaan kiezen! 
 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Ons schooljaar in de vinnige visjesklas is voorbij gevlogen! We vonden het deze week super om met water te kunnen 
spelen. Verfrissing was wel nodig deze week en daar hebben we uitgebreid van genoten. Elke dag vroegen we wanneer 
we onze fiets mochten meebrengen en donderdag was het eindelijk zover. We trokken naar het skatepark met onze 
fiets en step en lieten onze kunsten zien aan de schildpadden. Volgende week gaan we nog genieten van super gezellige 
dagen in de klas, maandag trekken we naar het Stadspark en op het einde van de week is het dubbel feest: feest in de 
klas en natuurlijk het regenboogfestival!  
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De wijze uilen - juf Myriam 

Maandag kwam Mikki op bezoek in onze klas met haar klankschalen. Wie graag wou mocht op een matrasje gaan liggen 
en genieten van de klankschalen. Na de speeltijd gingen we al eens oefenen in de klas bij juf Tine en we mochten al wat 
oefeningetjes doen. Na de middag was het opendeurtje en genoten we van de voetbadjes in de klas, want verfrissing 
konden we wel gebruiken. Dinsdag gingen we samen met de klas van meester Bart naar de verkeersdag in het 
stadspark. We mochten water spuiten bij de brandweer, we leerden vanalles bij een politieagent, we mochten een ritje 
maken op de treintjes en we mochten oversteken op een zebrapad, het was een leuke dag. Donderdag kwam de mama 
van Noah frietjes bakken in onze klas, we hadden een onderzoekje over " hoe moeten we zelf frietjes bakken". Iedereen 
hielp mee aardappelen schillen en we hadden een machientje om frietjes te snijden. We hebben heerlijk gegeten. 
Vandaag mochten we voor een keertje al eens met de ateliers in de lagere school meedoen zodat we de juffen en 
meester daar al beter leerden kennen.  
 

De schildpadden - meester Bart  

Op maandag zijn we naar meester Pieter geweest. We leerden al een woordje 'maan'. Op dinsdag zijn we samen met de 
Wijze Uilen naar de verkeersdag in het Stadspark geweest. We deden er verkeersspelletjes, een oriëntatieloop, reden 
mee met de treintjes, leerden van alles over de politie, mochten brandweerman/vrouw spelen, speelden een fluospel 
en zongen een verkeerslied. We werkten deze week ons onderzoek van baby af. We gingen opzoek naar enkele 
onderzoeksvragen en boetseerder een baby. We hadden ook nog onderzoekjes rond een hommel en België. Op vrijdag 
gingen we voor de laatste keer zwemmen. Dat was wel super leuk! 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens taal gingen we dobbelsteenlezen en leren we over de trappen van vergelijking: groot, groter, grootst. Loewik 
maakte er daarna een vrije tekst over: een gek mannetje, en een mannetje dat nog gekker was. We rolden en gleden 
deze week zo veel we konden, we oefenden met de fiets (remmen, slalommen, bergop en bergaf rijden). We speelden 
met waterballonnen, zochten verkoeling in een voetbadje, deelden gratis waaiers uit aan mensen die last hadden van 
de warmte. We maakten een zeilwagentje dat echt kon rijden en we mochten een uurtje terug naar meester Bart. Leuk! 
Volgende week donderdag mag je een gezelschapsspelletje meebrengen. Vrijdag gaat het mee terug naar huis. Zorg dat 
je vrijdag zeker nog een boekentas bij hebt om alle spulletjes in te steken. 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Puf puf puf, wat een warm weer was het deze week. Op maandag rolden en gleden we over de speelplaats want het 
was onze rol- en glijweek. In de namiddag kropen we op onze fietsjes en legden we een parcours af op de speelpaats. In 
de klas deden we de laatste dictees en rekenlesjes. We maakten ook nog enkele vrije teksten en plakten al onze teksten 
van dit jaar in onze vrije tekstenboeken. Op donderdag speelden we een ipad lasershoot met onze klas in de 
boomgaard. Als afsluiter waren er vrijdag weer ateliers. We kozen zelf uit tal van leuke activiteiten. Het schooljaar zit er 
bijna op en de meester moet zijn pinguïns bijna laten gaan. Hij gaat ze één voor één missen en bedankt ze voor het 
pinguïntastische jaar! Volgende week donderdag (29/06) mogen we allemaal gezelschapsspelletjes meebrengen naar 
de klas 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Wat een warme week... We werkten deze week onze laatste toetsen af. Nog een rekentoets en een controledictee. Nu 
stoppen we er definitief mee. :-) Maandag gingen we zwemmen en mochten we in de namiddag een toneel in elkaar 
steken. We verzonnen wie er meedeed en waar het zich afspeelde. Het ging over Pokémon, een liefdesverhaal, een 
verhaal met steppen, Ninjago en de leukste familie. Er speelden zich grappige situaties af en er kwam zelfs improvisatie 
aan te pas. Dinsdag deden we waterspelletjes, dat was een welgekomen verfrissing op deze hete dag. We hadden er 
veel plezier aan en ook de juf was 'verfrist'. Woensdag mochten we ons uitleven op het skatepark en donderdag was het 
zo heet, dat we niet anders konden dan gewoon relaxen in de namiddag met een filmpje. Vrijdag gingen we naar 
Planckendael. Het was een leuke afsluiter. Volgende week maandag gaan we ook nog zwemmen. Vergeet de 
zwemzakjes niet, want er staat ons een pretbad te wachten.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An hebben we ons voorbereid op de laatste taaltoets. Gelukkig zijn nu alle toetsen gedaan!  We hebben voor de 
laatste keer bij juf Mirjam gelezen voor nieuwe AVI’s. We hebben het heel goed gedaan. We zijn op uitstap naar de 
Hoge Rielen geweest. We deden er leuke workshops: een parcours maken met gekke fietsen, dingen knutselen om te 
rijden zonder auto’s en toneeltjes rond verkeer. Er waren veel wespen. We kregen een kompas als aandenken. Laute en 
Méric gaven nog een stuk van hun voetballes in de boomgaard.  We werkten voor de laatste keer in ons schoonschrift. 
We maakten een evaluatie van onze klas dit schooljaar. We vinden het niet leuk dat het zo warm is. We speelden 
gisteren waterspelletjes. We vonden het dolfijn. We vinden het leuk dat het bijna grote vakantie is. We vinden het niet 
zo leuk dat we elkaar dan minder gaan zien. Maandag gaan we zwemmen. Dinsdag gaan we op uitstap naar de Lilse 
Bergen. 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We werkten de laatste onderzoeken af rond kinderrechten, pesten en plagen. We mochten maandag nog een keertje 
gaan zwemmen. We speelden gezelschapsspelletjes en knutselden allerlei dingen. Donderdag speelden we een één 
tegen allen spel en in de namiddag cluedo met waterpistolen. We moeten ontdekken wie de dader, welk wapen en op 
welke plaats het was. Wat verkoeling deed ons deugd. We stelden onze onderzoekjes voor. Vandaag gingen we naar 
Planckendael. Dat was echt supertof! Volgende week mogen we weer gaan zwemmen. Hopelijk hebben we dan 
pretbad. We ruimen dan ook onze klas op en gaan we poetsen. We doen ook nog mee aan het voetgangersexamen. We 
spelen het spel de mol en gaan genieten van een allerlaatste schoolradio!  
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag gingen we nog eens zwemmen. We kregen les samen met de leerlingen van het vijfde. Volgende week mogen 
we uitzonderlijk weer zwemmen. Joepie! VERGEET JE ZWEMGERIEF DUS NIET OP MAANDAG! Dinsdag gingen we samen 
met het derde naar de Hoge Rielen voor een inspiratiedag over bewegingsvrijheid: we bouwden een parcours en reden 
op gekke fietsen, we dachten na over vervoer dat niet vervuild in onze droomstad en na een gezellige picknick speelden 
we toneel over vervoer. Woensdag speelden we spelletjes met de olifanten. Het warme weer bracht ons donderdag bij 
een gesprek en enkele filmpjes over de zon, de aarde en vulkanen. 's Namiddags was het zo warm dat we afkoeling 
zochten in de boomgaard. We speelden cluedo met de olifanten en de coole kikkers. Vrijdag staat een dag Planckendael 
op het programma. We kijken er al naar uit! Tijdens de voorbereiding zagen we dat er niet enkel gewone dieren zijn, 
maar ook uit lego. 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Deze voorlaatste en superwarme week van dit schooljaar hebben we toch nog heel hard gewerkt. We deden bijna elke 
dag Frans. Maandag gingen we zwemmen. We moesten ook nog onze laatste onderzoeken aan elkaar presenteren. Dat 
gebeurde met tv-uitzendingen, toneeltjes, poppenkast, een film. Dat was leuk en tegelijkertijd staken we er heel wat 
van op. In de klas leerden we nog over planten en bomen, biotopen, de middeleeuwen, de waterkringloop en planeten.  
Woensdag hebben we zoveel mogelijk Engels gesproken. We speelden onder andere pictionary in het Engels. 
Donderdag speelden we waterzuinige waterspelletjes. Vrijdag aten we frietjes met lekkere groenten erbij en in de 
namiddag hadden we ateliers. Volgende week maandag gaan we diplomazwemmen. Er zit een brief met meer 
informatie in de boekentas van je kind.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week werd er hard gewerkt aan de OVSG toetsen. Iedereen deed super goed zijn best, maar we waren heel blij als 
we donderdag de laatste toets konden afgeven! We werkten tijdens de namiddagen aan ons meesterwerk en 
donderdag zochten we wat verkoeling door (spaarzaam) enkele waterspelletjes te spelen. We sloten de week af met 
een leuk dagje Planckendael! 
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