
  

         

 

                                                                                  23 september 2016  

 

                 
FORMULIEREN 

Graag alle inlichtingenfiches van de kinderen en hulpcheques van de ouders ingevuld terug mee naar school geven voor 
30 september! 

UITPASSEN 

Ouders die een UiTpas hebben voor hun kinderen mogen een kopie hiervan binnenbrengen op ons secretariaat bij Jody 
of hier er een kopie van laten maken. 

TELEFOON 

We zijn momenteel wegens werken aan de telefooncentrale op de campus enkel bereikbaar op het GSM-nummer van 
de school : 0496 55 12  81 ! 

 

                                      
28/9 : pedagogische studiedag ( GEEN SCHOOL voor de kinderen! ) 
3/10 : facultatieve verlofdag ( GEEN SCHOOL !) 
11/10 : kinderraad 
14/10 : ateliers  
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
Juf Isabel en haar kapoenen zijn in de Bezige Bijtjesklas rond archeologen aan het werken. Omdat wij schatten hadden 
gevonden in de Boomgaard, en onze handafdruk in gips hadden gemaakt, besloten we voor hen een 
"verrassingsarcheologen blok" te maken. We hebben in de gips noten en een speelgoeddino en stenen verstopt. 
Benieuwd of ze dat kunnen uitkappen! We hebben de hamsters ook weer een proper hokje gegeven en speelden met 
veel verschillende techniekendozen. De magneten kwamen aan bod en de bewegingskaarten waren in trek en we 
vonden het "verfswatteren" hilarisch: meppen met vliegenmeppers in verf gedoopt, op papier: heerlijk! Onze 
herfstwandeling in het Stadspark was zalig en het Klasopendeurtje ook weer geslaagd. Fijn is het, om de week altijd af te 
sluiten, met liedjes zingen met de andere klassen. Denken jullie er nog eens aan om pantoffeltjes en laarzen mee te 
geven aan je muisje? De pantoffeltjes voor dagelijks gebruik in de klas en de laarsjes om op stap te gaan. Bedankt! 
 
  
 

 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

Jinthe heeft thuis een cavia. Maar wat is nu juist een cavia? Gelukkig kon Maja, de cavia van Jinthe, op bezoek komen in 
onze klas. Hij was super lief, zacht en schattig. Nadien gingen we  een cavia tekenen en schilderen. We leerden ook een 
dierenlied waarbij je dieren moet uitbeelden. Dat was leuk! Onze verkeersweek van AYA was goed gelukt. Iedereen 
deed zijn best om te voet of met de fiets naar school te komen! Volgende week gaan de vlinders pizza's maken. Dat 
wordt smullen! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Onze vogeltjes hebben deze week voor hun popjes gezorgd alsof het echte baby's waren. Dat was niet altijd even 
gemakkelijk, want als je loopt met een buggy, valt de baby er zomaar uit. Maar ze hebben super goed hun best gedaan! 
Er zijn ook 2 baby's bij ons op bezoek geweest in de klas. Dat vonden we heel leuk! We vinden het wel jammer dat we 
maar één keer een baby kunnen zijn, want we zouden later graag nog een keer een baby worden. We vroegen ons ook 
af wat onze mama's en onze papa's doen als wij op school zijn. Gelukkig hebben mama en papa hier een beetje bij 
geholpen, want sommige ouders hebben heel moeilijk werk! We hebben wel ons best gedaan om te vertellen wat hun 
werk is.  

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Onze klas was deze week net een archeologische site. We waren hard in de weer met hamertjes en beiteltjes om 
vanalles op te graven. Volgende week gaan we er nog even mee door. Ook de muisjes maakten voor ons een schat in 
gips om op te graven, heel leuk. We maakten ook ons eerste dierenpaspoort, dit gaat over de reuzenpanda. We 
kwamen heel veel te weten over dit prachtige dier. We gingen ook creatief aan de slag om een mooi werkje over de 
panda te maken. We gebruikten hier verschillende technieken voor. Omdat het nog mooi weer was, zijn we een kijkje 
gaan nemen in de moestuin. We hebben er nog lekkere groenten kunnen oogsten waar we volgende week soep van 
gaan maken. 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

We zijn er goed ingevlogen deze week. We hebben nog een heleboel kranen, huizen en bergen zand gebouwd, 
geknutseld,... We leken net echte werkmannen. Max had heel onze praatronde vol ballonnen gelegd. Hier hebben we 
dagen plezier mee gehad! Samen hebben we nog lekker genoten van de zonnestraaltjes en zijn we naar de speeltuin 
geweest. De schildpadden en wijze uilen kwamen ons vergezellen. Nadien zijn we samen met de vogeltjesklas gaan 
picknicken.  Het was super gezellig! 

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week maakten we schudbusjes in de klas en konden we samen muziek maken. We leerden ook een Spaans liedje : 
Pulgarcito en met onze muziekinstrumentjes konden we  meespelen . Juf Hanne begeleidde ons op de klarinet. Jammer 
dat haar stage er al op zit, we vonden het fijn dat ze bij ons in de klas was. We deden ook een luisterwerkje waar we 
moesten raden over welk fruit het ging. Ook hadden we een onderzoekje over onze familie en we maakten een mooie 
tekening van ons gezin. We leerden een spel met een dobbelsteen en we kunnen nu dus de cijfers herkennen die we 
gegooid hebben. We kregen ook weer een mooi filmpje van onze correspondentieklas in Kameroen en zo kwamen we 
te weten dat ze daar op school elke morgen de vlag hijsen.  Met het opendeurtje mochten we met scheerschuim aan de 
slag. En we maakten een kunstwerkje met gekleurde bellenblaas. Het was weer een fijne week. 
 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi94L2u94HPAhWBtxoKHRWDBTAQjRwIBw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-vis-i17892.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEPJnhRXApnbtwy7t1XdiuT33M-uw&ust=1473498376882334
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwfec94HPAhVCiRoKHcBPCnMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/annbuekenhout/vogels-in-de-winter/&psig=AFQjCNGRHo3LxSKd8BUGJv3cPmhtnnDu2w&ust=1473498336184633


De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week ons onderzoek van de tijger af. We schilderen nog de strepen op onze vachten en zochten de 
letters van TIJGER. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat de rode vlammen, the red flames, de Belgische 
nationale vrouwenvoetbalploeg naar het EK mag. Ook zagen we mensen uit een vliegtuig springen, best wel gevaarlijk. 
We gingen ook onderzoeken wie zijn vliegtuig/raket het verste kon vliegen. Die van Jenoah vloog wel 9m ofwel 24 
stappen. Voor ons onderzoek van make-up maakten we zelf lipgloss. Ons lippen zijn nu lekker zacht. Op vrijdag kregen 
we bezoek van een echte schildpad, dat was super tof! 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: aan (met inoefening van de letter aa), en het woordje en (met inoefening van de e). We 
werkten met het klikklakboekje en de letterdoos, en we lezen mee met het computermevrouwtje. We leerden over de 
krokodil die altijd het meeste wil, en we kunnen al splitsen (met auto's die naar een splitsing rijden, met ballen in en 
naast de doos, met de nootjes van de eekhoorns Jos en Jef). We lezen de klok (het hele uur), en leren over 
bovenaanzichten en zijaanzichten. We gingen weer gezellig op wandel en ontdekten witte bomen: berken. Joao en 
Arsen hebben er nadien een geschilderd. We plukten bladeren van de bomen die we kennen, en gingen ermee aan de 
slag (met wasco's toverden we mooie toverblaadjes). Amélie en Erlé maakten lekkere appelmoes, en enkele anderen 
gingen met gips aan de slag. We leerden de pauw kennen uit de stad van Axen: de pauw is een trots dier, en dat waren 
wij ook! We schilderden hééééle mooie pauwen! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we de woordjes aan (inoefening letters aa), en (inoefening letter e). Tijdens rekenen hebben we heel 
wat spulletjes gemeten in de klas met natuurlijke maateenheden (stroken papier, potloden, ...), ook de getalbeelden 
oefenden we verder in. We vroegen ons deze week af hoe gekleurd water zou worden gemaakt. Met crêpepapier, krijt, 
inkt, ... gingen we zelf aan de slag. Zo ontdekten we dat we met rood, geel en blauw alle andere kleuren kunnen maken. 
We vonden ook zelf enkele nieuwe kleuren uit! Voor de rest onderzochten we hoeveel tanden een haai heeft, in welke 
stukken fruit pit(ten) zitten en wat een galloway koe is. 
  

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week zijn we gestart met de automatisatie tot 20. Elke dag moeten de kaartjes geoefend worden. De bedoeling is 
dat ze geknipt worden en dat de oplossing op de achterkant wordt geschreven. In de klas hebben we dit elke dag 
geoefend met leuke spelletjes. We oefenden ook woordjes die beginnen met 2 medeklinkers. We werkten hierrond met 
de placemat en mochten dit weer op een toffe manieren inoefenen. We herhaalden de leerstof van taal en rekenen van 
blok 1 en kregen zo onze eerste toetsen. We kennen nu al de hoofdletter N, M, U, Y en de V. We speelden deze week 
met de natuur. We gingen op zoek naar stokken en bladeren in onze boomgaard. We maakten diertjes met bladeren en 
versierden onze takken met kleurrijke pluimen en nog andere dingen. Sommige kinderen maakten zelf een tipi en 
takkenmonstertjes. We begonnen ook te weven met kastanjes. Zo kwamen er leuke spinnenwebjes van. We maakten 
ook onze eerste vrije teksten.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Vrijdag hebben we met meester Bram geleerd over hefbomen. We moesten met 1 plank en stenen een soort van 
weegschaal maken. We kregen een houten plank met spijkers en we moesten de spijkers eruit halen. We moesten ook 
het deksel van een verfpot krijgen. Het was soms moeilijk en soms gemakkelijk.  We vonden het heel leuk. We hadden 
al heel wat toetsen gemaakt deze week. We hebben ons best gedaan! We hebben een beschermketting gemaakt om 
ons te beschermen. Aan die beschermketting hing een eikel, een edelsteen, parels en pluimpjes. We mochten een 
symbool tekenen op de eikel. We vonden het heel tof. Deze week hadden we een nieuwe juf: juf Annebeth, want onze 
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juf was op bijscholing. We hebben geleerd over reclame. We moesten zelf ook reclame maken. We leerden de 
maaltafels met een bal. De juf was superleuk. We hebben verjaardagskaarten gemaakt met onze klasfoto. Vanaf nu 
hebben we ook boterhamverhalen. Dan vertellen we ’s middags wat we meegemaakt hebben. Dat vinden we 
fantastisch. We hebben ook onze onderzoekjes gekozen. Denken jullie aan informatieboeken over deze onderzoekjes?  

 
 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Bij turnen leerden we touwtje springen. We moesten allemaal oefeningen doen: springen met tussensprong, zonder 
tussensprong, met gekruiste armen, met twee in één touw, ... Jitske bracht een leuk boek mee. Juf Elke leest nu voor uit 
'Het kleine draakje Kokosnoot'. We werkten verder aan de Eerste Wereldoorlog. Een andere groep ging deze week bij 
juf Elke werken rond kaartoefeningen. Daarvoor gingen ze eerst de buurt rond de school verkennen. Ze moesten allerlei 
opdrachten doen: op zoek naar winkels, het landschap bestuderen, onderzoeken of de buurt verkeersveilig was, ... 
Daarna leerden ze allemaal oefeningen rond kaarten: kaartvakken opzoeken, opzoeken in het namenregister, afstanden 
berekenen, ... Deze week zorgden we voor de kippen. Dat was heel leuk! Laure maakte een spel voor de klas. We spelen 
het tegen de juf. Als het ons lukt om alle opdrachten te volbrengen binnen de tijd, dan mogen we onze juf uitdagen voor 
iets. Spannend! Vandaag kwam de mama van Laure in de klas om samen met ons kussentjes te maken. Cool! 
Senne en Jitske 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Tijdens ons onderzoek van de oorlog mochten we een brancard maken. Dat vonden we leuk. Sommige kinderen 
begonnen al met nieuwe opdrachten en zij leren meer over Turnhout. Ze leren kaartlezen. Deze week gingen we ook 
aan de slag met passers en mochten we figuren tekenen. Dat gaf heel wat mooie resultaten! We picknickten buiten 
toen het mooi weer was. Hmm, onze boterhammen smaakten zo nog beter! We zijn zelfs een keer naar het speeltuintje 
geweest. Als we in de klas eten mogen we altijd een liedje kiezen. Dat is altijd gezellig. Lore & Nici 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

We hebben maandag bloemen gezocht. Elk groepje mocht één bloem met de wortel uittrekken. Die liggen nu te drogen. 
We mochten bomen uitkiezen en daar van 4 foto’s maken: van de boom, de schors, het blad en de vruchten . Daarna 
gingen we opzoeken wat voor bomen het waren. Dat kwam in een mindmap. En we hebben ook onze eerste reken- en 
taaltoets gehad en woensdag heeft de juf alles in het Frans gezegd, want we hadden een Franse voormiddag. We deden 
bingo en zongen ook liedjes. We speelden dialogen en iemand tekende iets op het bord en de anderen moesten raden 
wat het was en het dan in het Frans zeggen. Donderdag hebben we vrije teksten voorgelezen en beter gemaakt.  Vrijdag 
werkten we nog verder aan onze mindmap over bomen.  

Geneviève en Rania (en een beetje juf) 

 

De funky monkeys - juf Ann 

We zijn deze week met onderzoek begonnen. De onderzoeken gaan allemaal over voeding en het menselijk lichaam. We 
merkten dat het al een beetje kouder begint te worden omdat de herfst begonnen is. We hadden herhalingstoetsen van 
Franse werkwoorden en ook al een toets van de nieuwe woorden. Donderdag wilden we naar de boomgaard om een 
klasfoto te maken, maar dat ging niet door omdat William er dan niet bij op stond. Volgende week proberen we 
opnieuw. Door Kobe en Amélie. 
 

 

 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiouL_8-YHPAhUL2RoKHcC4C9wQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Dieren/Neushoorn.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNHGENvcNzLK0EC66waG2g8BGXA-vw&ust=1473499079127125
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixscSV-oHPAhUJnBoKHTJyD4oQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/yvlaanderen/kameleon/&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFGwhbLX_bwryThBU95S8OCwk5EeQ&ust=1473499111153598

