
  

         

 

                                                                                  24 maart 2017  

 

                 

 

Bedankt aan alle helpende handen om er een overheerlijke 
lentebrunch van te maken voor onze kinderen ! 

 

                                      
3/4 tot en met 17/4 : paasvakantie – let op : maandag ook nog verlof, dinsdag pas naar school! 
23/4 : opendeurdag Regenboog, Dol-fijn en Talentenschool Turnhout  
26/4 : grootouderfeest 
1/5 : verlofdag 
 
  
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Aan het begin van de week merkte juf Mushi dat "fietsen" heel erg leefde in de klas. Na de praatronde van maandag zijn 
we gestart met onderzoekjes rond fietsen. Wat is een fiets? Hoe ziet een fiets eruit? De juf bracht een fiets naar de klas 
om een waarnemingsles te doen. Namiddag was het talentenronde! Dinsdag was het weer kijk- en meedoedag voor de 
instappers van na de paasvakantie. Ook de peutertjes uit de crèche Dol-Fijn mochten eens komen spelen bij de muisjes. 
Daarna hebben ze samen geturnd en heeft de juf nog een leuk verhaaltje voorgelezen. De muisjes hebben ook een 
liedje gekozen over fietsen. Ze kunnen het al een klein beetje zingen. Dit nummer wordt het liedje van het lenteforum, 
maar dat zullen we nog veel moeten oefenen. Na de middag hebben een aantal kleuters samengewerkt om de 
hamsterkooien van Kiwi & Witje te verschonen, want dat moet natuurlijk ook elke week gebeuren. Woensdag hebben 
we samen foto's gemaakt om te gebruiken bij onze knutselwerkjes. Ook leerden we al enkele pasjes aan van onze 
lenteforum-dans. Om de dag rustig af te sluiten hebben we nog een animatiefilmpje gekeken over Jules en zijn fiets. 
Donderdag was het pedagogische studiedag; een dagje vrij! Vrijdag onderzoeken we wat we allemaal nodig hebben om 
(veilig) te fietsen: Een fiets uiteraard, maar wat nog? Een fietshelm, een fluovest? 
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Op maandag vierden we de verjaardag van Luana, joepie 3 jaar! Daarnaast was het ook weer tijd voor onderzoek : welk 
fruit is er?  We proefden heerlijke stukjes fruit en kennen nu frambozen, blauwe bessen, mango,… Ook onderzochten 
we hoe we fruitsmoothie moeten maken. Iedereen koos zijn lievelingsfruit om smoothie van te maken, lekker dat dat 
was! Volgende week werken we aan de laatste onderzoeksvraag : welk fruit lusten we graag? Vrijdag leerden we een 
versje over meneertje peertje en maakten daarover een peer met vouwdruk. We plakten ook appels en peren in de 
juiste bomen. Volgende week doen we nog enkele leuke activiteiten rond fruit en beginnen dan aan het oefenen voor 
ons optreden op het podium tijdens het forum.  
 

  

De vlinders - meester Saan  

We zijn deze week gestart met onze voorbereiding voor het forum. Knutselen en oefenen pffff... dat was hard werken. 
Vrijdag gingen we liedjes zingen. Iedereen zong uit volle borst mee! Voor volgende week tijdens het forum mogen alle 
vlinders hun pyjama aandoen. Het gaat superleuk worden. 
 
 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

'Wie kan er zonder zijwieltjes fietsen?' Dat was de vraag die deze week bij de vogeltjes speelde. Enkele kleuters uit ons 
klasje kunnen dit, al dan niet met vallen en weer opstaan! We maakten aan het begin van de week een fietsvlaggetje, 
dat we later aan onze fiets hebben kunnen hangen. Op dinsdag brachten we allemaal onze fiets mee naar school. We 
konden aan elkaar laten zien hoe goed we al kunnen fietsen. Samen met de juf maakten we een fietsparcours. Sommige 
oefeningen waren wat moeilijk, maar we hebben heel goed ons best gedaan! Daarna gingen we nog even verder met 
ons onderzoek over kriebelbeestjes. We maakten modder in onze klas en mochten daar dan mee schilderen. Dan 
knipten we ook nog diertjes uit, die we in de modder konden kleven. Op donderdag hebben we allemaal lekker genoten 
van onze vrije dag. Vrijdag maakten we in ons klasje een 'vlinderlokker'. We deden sponsjes met suikerwater in een 
glazen pot en die hebben we opgehangen aan ons klasje. Nu wachten op het mooie lenteweer en op de vlinders! 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

We gingen deze week verder aan de slag met onze kleuren en leerden een tovergedicht om nieuwe kleuren te kunnen 
maken. We ontdekten zelf met verf welke kleuren we konden maken en mochten voor één keer onze handen ook eens 
helemaal vol verven! Daarna lekker in onze verfhanden wrijven en plots was daar een nieuwe kleur! Onze vriend Ludo 
het Lettermonster grabbelde in de letterdoos en had plots de letter F in zijn mond. Samen brachten we al vele leuke 
voorwerpen mee van thuis die met deze letter beginnen. Enkele bijtjes gingen deze week ook aan de slag in hun vrije 
teksten boek. Het resultaat kunnen jullie bewonderen op het tafeltje in onze gang. Donderdag hadden alle kindjes een 
dagje vrij! Vanaf vrijdag bereiden we ons een stilaan voor op het forum van volgende week, want dan mogen wij 
schitteren op het podium! Spannend! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

We begonnen de week al meteen met een leuk opendeurtje. Hier kijken we elke week toch heel hard naar uit! Na lang 
wachten mogen we nu weer eindelijk op het podium. Onze visjes kijken hier enorm hard naar uit! Deze week hebben 
we gekozen wat we wilden doen op het forum. Het was snel gekozen hoor! We begonnen deze week al met onze outfits 
te knutselen. Knippen, plakken, schilderen, een heleboel werk, maar wat zijn we er trots op. Jullie zullen ook wel razend 
benieuwd zijn naar ons optreden! Nog even wachten. We genoten deze week ook van een dagje vrij, joepie!  
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De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Maandag zijn we gestart met ons onderzoek rond raketten, we maakten zelf een raket van een rietje, touw en een 
ballon. We stempelden ook al de ruimte en gingen allerlei dingen tekenen om in de ruimte te plakken. Op dinsdag 
begonnen we dan aan onze raketten van keukenrol.  En natuurlijk werkten we ook verder aan onze andere werkjes. 
Woensdag zijn we dan buiten met juf Myriam filmpjes gaan maken voor onze tentoonstelling op het forum. We gaan 

wel nog niet verklappen wat we nu juist gefilmd hebben  . Donderdag was het geen school, maar vrijdag zijn we weer 
verder gegaan met het onderzoek over raketten en gingen we ook verder knutselen voor het lenteforum. 

 

De schildpadden - meester Bart  

Deze week was het onze beurt om voor de kippen te zorgen. De kippen hadden in het totaal 8 eitjes gelegd. We sloten 
deze week ook ons onderzoek van ridders  af. We zochten nog antwoorden op onze onderzoeksvragen in de boeken van 
de bib. We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'P'. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over 
een wereldrecord fietsen op sneeuw, een overstroming in Peru en dat er minder dodelijk ongevallen zijn. We zijn deze 
week ook gestart met een onderzoek over Tomorrowland. Arno weet hier al heel veel over. We zijn deze week ook 
gestart voor het forum. We hielden een brainstorm en zijn volop aan het knutselen geslagen.  

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

We zijn druk bezig met de voorbereiding van onze tentoonstelling. We bruisen van energie: we maken diertjes, bouwen 
een dierentuin,een mini-kippenhok, we weven nog snel een kip en stempelen vlinders naar hartenlust! Intussen kregen 
we kikkerdril (dankjewel, Amélie!), en wandelende takken (merci, Saskia!). Met onze neus tegen het glas, zien we hoe 
de kikkerdrilbolletjes langzaam in streepjes veranderen, en hoe de wiebelende, wandelende takken smullen van de 
klimopblaadjes. We bestudeerden woordjes zoals plant (woorden met een dubbele kop én een dubbele staart). Tijdens 
de rekenles leren we oefeningen zoals 16 - 4, en bestuderen we de liter. Maandag gaan we weer zwemmen. Denk je aan 
je zwemgerief? 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we over de woordjes die eindigen op -d. We leerden dat je het meervoud moet nemen van een 
woord om te weten of het eindigt op `-d` of en `-t`. Bij rekenen gingen we voor de eerste keer aan de slag met de meter. 
We gingen naar buiten en onderzochten welke voorwerpen/dingen kleiner of groter zijn dan één meter. Op dinsdag 
ontdekten we dat de lente was gestart en dat het jaar verdeeld is in 4 seizoenen. Donderdag was het dan geen school 
want dan moesten de meesters en juffen zelf op bijscholing. Seppe had een leuk filmpje over de hulpdiensten bij. Nu 
weten we allemaal welk nummer we moeten bellen in geval van nood. We bouwden deze week gestaag verder aan 
onze vulkaan en hadden reeds een brainstorm voor ons volgende forum. Wat we juist gaan doen houden we nog 
eventjes geheim. 

 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week bekeken we het woordpakket met -cht en -gt. De kinderen zochten de woorden legden zelf de regel uit. Bij 
het rekenen maakten we kennis met blokdiagrammen en patronen. We maakten zelf patronen en andere kinderen 
mochten ze afmaken. De juf las ook weer een boek voor deze week en wij haalden er de belangrijkste personen uit. We 
maakten onze toetsen af en oefenden onze maaltafels. 

Maandag en dinsdag gingen we aan de slag met papiermaché. We willen de 8 planeten maken. Vrijdag mochten we ze 
schilderen. Tussendoor oefenden we ook nog de nieuwe schooldans. Keitof 
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An maakten we vrijdag in groepjes een knikkerbaan. We brachten kosteloos materiaal mee en gingen met buizen, 
karton, flessen,… aan de slag. Het zijn heel coole knikkerbanen! Maandag lazen we nog vrije teksten voor aan elkaar. Nu 
hangen ze allemaal op in onze gang om te bewonderen. We hebben deze week ook al hard gewerkt aan ons forum. We 
gaan iets doen rond de tentoonstelling van ‘Het wilde westen’. We kunnen natuurlijk nog niets verklappen. Wees maar 
op je hoede, het wordt een gevaarlijk forum! Donderdag genoten we van een lekker dagje verlof! Denk aan een 
zwemzak voor maandag. Dinsdag 18 april gaan we in de voormiddag naar een film van MOOOV. Denk aan een 
fluovest en eventueel een regenjas.  

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Juf Elke had een cadeau voor ons in petto. Ze zorgde voor kikkerdril in de klas. De kikkervisjes zijn volop aan het groeien. 
Ze zaten eerst in een massa blubber. Dat ziet er vies uit. We hebben ook een complimenten - placemat gemaakt. We 
mochten deze mee naar huis nemen en zo konden we zien wat de andere kinderen van ons vinden. Voor onze 
boekenronde kleiden we een personage uit ons boek. Het was zelfdrogende klei. We oefenden met de hele school de 
schooldans. Het dak vloog er af! Donderdag genoten we van een vrij dagje, joepie!!! Laure 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

We bezochten "Deep are the woods" en "Pakman" van Storm op Komst. Bij de lichtshow van Deep are the woods 
konden we gezellig wegdromen. De ene dacht aan een zee, de ander aan een bos en nog een ander aan 
een zonsopkomst. Het thema van de lichtshow was dan ook natuur. Daarna kwamen we in een ouderwetse fabriek 
terecht bij Pakman. Pakman had blijkbaar een verborgen talent: jongleren. Misschien kunnen wij dat ook leren? 
Daarna bezochten we de tentoonstelling "Het wilde westen". We ontdekten veel over cowboys en indianen via 
authentieke en moderne kunst, filmfragmenten, strips ... Vorige week genoten we van de lentebrunch. Daarna zaten we 
met heel wat vragen. Daarom besloten juf Elke en juf Ilse ons meer te leren over (on)gezonde voeding en hygiëne.  
Met dat nieuwe onderzoek starten we vrijdag. We maakten plannen voor een nieuwe uitdaging: we willen leren 
schaken en later een wedstrijd in de klas organiseren. Zijn er (groot)ouders die ons daar meer over willen leren? Spreek 
dan juf Ilse even aan. 
  

De dassige dasjes - juf Goedele  

De Dassige Dasjes gingen maandag naar de laatste editie van Storm op Komst, kunstenfestival voor kinderen. We gingen 
naar een voorstelling met licht die “Deep into the Woods”heette. In een donkere ruimte werd licht op verschillende 
manieren geprojecteerd. De kunstenaar had er drie jaar over gedaan om elke lichtstraal te programmeren. De andere 
voorstelling waarin gejongleerd werd in , heette Pakman. We maakten ook een foto bij MAPP. Daar moest je een 
bepaalde houding aannemen en dan werd een foto gemaakt. Daarna werd de foto door de computer altijd opnieuw op 
een andere manier ingekleurd. We keken ook nog naar andere werken: het werk van een kunstenaar die een beeld had 
gemaakt waarop een soort film geprojecteerd werd en een groot papier dat heel erg langzaam bewoog en ook een 
klopotec orkestra. Een klopotec is een ratelwindmolen die vroeger gebruikt werd in wijngaarden in Slovenië om slangen 
weg te jagen. Dinsdag oefenden we nog een keer voor de duathlon en luisterden we in de namiddag naar de 
werkstukken van Nathan over ADHD en van Achraf over Argentinië. Woensdag deden we een grote toets van Frans en 
donderdag hadden we een vrije dag . Tussendoor werkten we nog voor onze tentoonstelling van volgende week. 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week gingen we oefenen voor ons fietsexamen. In de klas bekeken we de route op voorhand en herhaalden we 
een aantal verkeersregels. Dinsdagvoormiddag gingen we de route samen met enkele stadswachten al eens inoefenen. 
Enkele kruispunten oefenden we individueel. We moeten best veel onthouden! We vlogen er deze week ook in met het 
voorbereiden van onze tentoonstelling voor tijdens het forum. Iedereen was druk in de weer om er een leuke 
interactieve tentoonstelling van te maken. Iedereen is welkom om vrijdag na het forum een kijkje te komen nemen! 
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