
  

         

 

                                                                                25 november 2016  

 

                 
WE WILLEN NOGMAALS VRAGEN OM DE KINDEREN OP TIJD NAAR DE KLASSEN TE BRENGEN ‘S 
MORGENS! WE VERLIEZEN KOSTBARE PRAATRONDE- EN ONDERWIJSTIJD MOMENTEEL. DE BEL 

GAAT OM 8u45 ! 

*  De briefjes voor de ateliers mogen ten laatste aanstaande maandag mee naar school gegeven worden. 

* ZATERDAG 26 NOVEMBER IS HET KLUSDAG OM DE SPEELPLAATS GROENER TE MAKEN VANAF 9U. KRUIWAGENS, 
SCHOPPEN, HARKEN GRAAG MEEBRENGEN. ’S MIDDAGS VOORZIEN WE EEN HAPJE EN TIJDENS DE WERKDAG WAT 
DRANKJES. WE HEBBEN HEEL VEEL PLANTWERK EN HOPEN VEEL HELPENDE HANDEN TE MOGEN VERWELKOMEN! 

* Meester Bram ( kleuterturnen en op vrijdag in de klas van juf Barbara ) heeft een fulltime aanbod gekregen vlak bij zijn 
thuis. Op 1 december gaat hij dus de nieuwe uitdaging aan in zijn nieuwe school. Veel succes Bram, we zullen je wel erg 
hard missen en bedankt voor de hele fijne tijd op onze school! 

 

                                      
2/12 : ateliers 
6/12 : Sint op school     
13/12 : kinderraad 
13/12 : kijkdag peuters  
22/12 : kerstfeest klassen 
23/12 : winterforum om 13u30 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
Wat jammer! Maandag was de juf er niet, ze was geveld door een buikvirus, dus werden de muizen verdeeld over de 
verschillende klasjes en mochten ze een hele dag bij de broers, zussen of neven en nichtjes gaan spelen. Het leek dus 
een beetje op ons wekelijks opendeurtje, wat we wel leuk vonden! Er is een hulpjuf in onze klas gestart, juf Anouck. Zij 
is een vijfdejaarsstudente en komt helpen en met de kindjes spelen. Er werd hard gelijmd in onze klas en ook 
gestempeld, er werden nog enkele onderzoekjes afgewerkt. We maakten een Zwarte Pietenmuts want maandag mogen 
wij naar het Sintenmagazijn en dan willen we er op ons beste uitzien! We knutselden als verrassing voor Sinterklaas zijn 
verjaardag, een blitse mijter. Zo kan hij met zijn verjaardag op 6 december, een verjaardagsmijter opzetten en ook eens 
blinken want hij is zooooo lief voor ons! We reden met speelgoedbusjes- en auto's door verf en zongen het liedje van de 
bus uit volle borst! We willen graag dezelfde lekkernijen maken voor de vogeltjes, zoals juf Tessie maakte met haar 

kindjes. Dat zal iets worden voor volgende week, net als pepernootjes maken.  Joepie! 
 

  

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

De vlinders hebben voor een tijdje 2 meesters in de klas. Meester Yi heeft al mee komen tekenen en puzzelen in de klas. 
Heel leuk! Voor ons onderzoek over dansen maakten we al dansend schilderwerkjes met knikkers. Lekker mee schudden 
op het ritme van de muziek! Tijdens het onderzoek over kleuren deden we een groot gezelschapsspel. We gooiden met 
een grote dobbelsteen en bouwden daarna ons kleurenkasteel verder met de blokken. Alle kastelen werden mooi en 
kleurrijk. Met verf gingen we kleuren mengen en kijken naar wat er gebeurde.... Dat was spannend! 
Volgende week komt Sara de vleermuis op bezoek. Ze speelt graag poppenkast en komt ons vertellen over vleermuizen. 
Slapen ze echt ondersteboven? Waar wonen vleermuizen?  Kunnen ze kijken in het donker? 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

"Ik wil samen met mijn vrienden in een vliegtuig zitten". Zo begon onze week in de vogeltjesklas. Een echt vliegtuig in de 
klas zetten, dat zou niet lukken. Daarom maakten we een vliegtuig met grote dozen. We vinden ons vliegtuig nu zelfs 
veel leuker dan een echt vliegtuig. We hebben ook onderzocht waarom we onze tanden moeten poetsen. We weten nu 
dat het heel belangrijk is en hebben van onze juf een tandenpoetskalender gekregen die we elke dag heel goed moeten 
inkleuren. We vroegen ons ook nog af wat je kan doen met blokjes. Dat je ermee kan bouwen, dat wisten we al. Maar 
dat je er ook mee kan stempelen en er blokkensoep van kan maken, dat was helemaal nieuw voor ons! We hebben deze 
week weer heel veel geëxperimenteerd en veel plezier gemaakt in onze klas.  
 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Deze week leerden we over onze darmen. We leerden welke weg ons eten aflegt in ons lichaam. Ook ontdekten we dat 
onze darmen echt heel lang zijn! Onze dunne darm wel zes meter en de dikke darm ook nog eens een meter. We lazen 
het verhaal van “Over een mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept”. We moesten hard lachen met het boek. 
We maakten ook nepdrolletjes, keuteltjes, koeienvlaaien… van speeldeeg. Dat vonden we natuurlijk ook heel grappig.  
Er werden ook nog volop mooie mijters geknutseld omdat veel kinderen vertelden over de aankomst van Sinterklaas in 
Turnhout. We konden onze houtwerkjes mee naar huis nemen en kunnen daar nu raamfiguren op oefenen. We zijn 
supertrots op ons harde werk aan de timmertafel!  

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Een spinnenweb in de klas, daar moeten we door klimmen! Ons onderzoek rond de spinnenweb heeft ons zeker en vast 
te pakken. We leerden hoe de spin zijn web maakt en dat hij er kleine beestjes in vangt. Zelf kunnen we een 
spinnenweb maken van wol, klei, noem maar op! We weten precies hoe het moet. Een kruis, dan rond en rond en 
draaien maar! Het eerste dat we deze week vertelden aan de juf: “Sinterklaas is met zijn boot aangekomen in 
Turnhout!” We hadden goed opgelet, want we wisten precies wat hij aanhad, hoe gek de zwarte pieten hadden gedaan 
en wie er allemaal was komen kijken. Sinterklaas komt binnenkort naar onze school, daarom bereiden we ons volgende 
week al een beetje voor op zijn komst. We kijken er heel heel heel hard naar uit! 

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week zijn we gestart met een onderzoekje over telefoneren. Rouqaya was ziek en via WhatsApp konden we met 
elkaar praten en elkaar ook zien, dat was leuk. We kregen ook nog telefoon van de oma van Mara Julie uit Kameroen 
want die was bij  juf Yolande op bezoek. We leerden ook over de kakkerlakken, eigenlijk zijn het propere diertjes want 
ze eten alle restjes op die ze vinden. Dinsdag kwam de papa van Marwan vertellen over piramides en hiërogliefen. We 
leerden ook Arabische woordjes. Daarna bakten we lekkere wafels en ook wafels met appel. Wat hebben we gesmuld. 
Op woensdag gingen we met een groepje koekjes bakken in het rusthuis. Donderdag maakten we een werkje van de 
papa van Marwan, we moesten letters zoeken bij hiërogliefen tot we " de uilen " konden schrijven. Vandaag deden we 
yoga uit Lander zijn yogaboek. We leerden een heel belangrijk nieuw woord : respect ! 
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De schildpadden - meester Bart  

We startten de week met een onderzoek over de Rode Duivels. Hazel had een doos vol supportersspullen van de Rode 
Duivels bij. Waarom voetballen de Rode Duivels, waarom supporteren mensen ervoor waren enkele van de 
onderzoeksvragen. We schilderden ook de Belgische vlaggen van zwart naar geel naar rood. We vierden deze week ook 
de verjaardag van Jiri en Dest. De mama van Dest kwam samen met ons fruitsatés maken. Tijdens de nieuwsronde 
vertelde Noore dat er een baby werd geboren in de familie Wicke. Deze week was ook een nieuwe start van onze vrije 
werktijd. We kunnen volop aan de slag met magneten, zelf draken puzzels maken, mikado, speelgoeddieren, kleuterspel 
en sorteren met vormen en kleuren. Tijdens een praatronde kwam de vraag: Wat is het verschil tussen een brommer en 
auto? We bekeken verschillende auto's en brommers en maakten hiervan een lijst. We gingen deze week ook aan de 
slag met ons onderzoek over draken. We boetseerden draken, maakten een echte vuurdraak en onderzochten tal van 
drakenvragen. Om de week af te sluiten liet Jenoah ons zien hoe je moest rappen. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes huis (met de hijgletter h) en weg (letter w). Tijdens rekenen leerden we 
plusoefeningen maken. Wat was er eerst? (mama koopt 2 groene appelen) Wat gebeurde er toen? (Ze koopt ook nog 3 
rode appelen) Hoeveel werd het dan samen? (5) Welke plusoefening zit er verstopt in het verhaaltje? (2+3=5) 
We leren ook over meer en minder, met letterkoekjes. Stilletjes aan begint iedereen te begrijpen wat het verschil is 
tussen meer en minder! We leerden deze week over papierfabrieken vroeger en nu. En dat er ook kinderen in de fabriek 
moesten werken. In het boek van Olivia lazen we hoe we goed voor onze planeet kunnen zorgen. We luisterden tijdens 
de voorleesweek weer naar enkele verhalen uit het boek "Geluk voor kinderen": Mingo wordt gelukkig als hij over zijn 
gevoelens kan praten, Dipper is gelukkig omdat hij gewoon zichzelf is, en de grote Albatros wordt gelukkig als hij kan 
dromen en fantaseren.   
 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Het was deze week voorleesweek en we hoorden heel wat verhalen passeren, maar onze favoriet was die van het land 
met de woordfabriek. Daar moest je woorden kopen en had je niet altijd de juiste woorden om iets te vertellen. We 
speelden dit ook na in ons klasje, best gek. Deze week stonden er trouwens twee nieuwe woordjes op het menu: 
huis (met de hijgletter h) en weg (letter w). Tijdens rekenen leerden we verder sommen (plus) maken. En kwam 
verkoper Rudy ( hij leek wel heel hard op de meester) met zijn winkeltje langs. Daar konden we met euro's op 
verschillende manieren leren betalen. We zagen ook dat ze in andere landen met andere soorten geld betaalden. De 
Zuid-Afrikaanse Rand en de Amerikaanse Dollar waren in de klas. Mochten er thuis nog mama's en papa's buitenlandse 
munten/briefjes hebben liggen dan mag je deze gerust meegeven. Tijdens de onderzoekjes leerden we dat er 
verschillende soorten dieren zijn: zoogdieren, vogels, vissen, ... En tot slot maakten we met krantenpapier zelfverzonnen 
dieren/verhaaltjes/...  We zijn nog steeds op zoek naar grote oude/versleten t-shirts die we mogen hebben (om 
bijvoorbeeld te verven) en brikken van melk/appelsiensap/...  Niet vergeten, deze zaterdag is het klusdag kom mee 
onze speelplaats groener maken! 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden met aai, ooi en oei. We deden oefeningetjes op het bord en oefenden de werkvorm 
'placemat'. We gingen verder met woorden met dezelfde betekenis en tegenstellingen. We herhaalden bundel 3 en 
maakten de toets. Bij het rekenen oefenden we de maal- en deeltafel van 2 verder in. We leerden ook getallen tot 100 
splitsen in tientallen en eenheden en maakten kennis met het 100veld. We begonnen ook aan de maaltafel van 10. We 
oefenden ook de hoofdletter P in. Maandag en dinsdag deden we nog oefeningen rond de maquette en de plattegrond. 
We tekenden plattegronden, zochten de juiste plattegrond, lazen plattegronden en zochten de juiste plattegrond. 
Donderdag leerden we over metaal. We leerden dat metaal groter en dikker wordt als we het warm maken en dat 
metaal ook magnetisch kan zijn. We gingen ook op zoek naar voorwerpen die uit metaal gemaakt zijn. Met de magneten 
gingen we vrijdag verder. Tijdens de praatronde kwamen er een aantal Franse woorden boven. Als je thuis een Frans 
woord tegenkomt of leert, mag je het zeker meebrengen naar de klas!  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben over het weerbericht geleerd. We leerden uit welke richting de wind komt, hoe sterk de wind is, over de 
temperatuur, over de neerslag en over de bewolking. Nu kunnen wij op TV het weerbericht vertellen! Tijdens spelling 
leerden we over ei-ij woorden en au-ou woorden. We kunnen het nu al veel beter. We maakten een binnenkring en een 
buitenkring om elkaar te ondervragen. We hebben opsporingsberichten gemaakt van boeven. We moesten elkaars 
naam trekken en een boevenverhaal verzinnen. We lazen het voor en we moesten raden over wie het ging.  We hebben 
nieuwe vrije teksten gemaakt met tekeningen van houtskool en Chinese inkt. We lazen onze teksten ook voor aan 
elkaar. Deze week is het ook voorleesweek. We kregen boeken van Wim. Hij deed een beetje gek. We leerden een 
nieuw liedje: ‘licht en donker’. We worden er rustig van. Vrijdag hadden we allemaal leuke dingen gedaan met juf 
Tinneke omdat meester Bram op bijscholing was: bee bots, geobord, torentjes bouwen, tekeningen maken, kloklezen, … 
Bij rekenen leerden we spiegelen. We tekenden een veer en in het midden hielden we een spiegel. Aan de andere kant 
moest je het spiegelbeeld tekenen. We schreven ook onze naam en getallen in spiegelbeeld. We leerden ook werken 
met een geodriehoek om evenwijdige lijnen te tekenen. We leerden ook dat 10 centimeter gelijk is aan 1 decimeter. We 
hebben ook nieuwe onderzoekjes gekozen. Dat wordt leuk! Donderdag gaan we te voet naar de tentoonstelling van 
Peter De Cupere in de Warande. Denk aan stapschoenen, regenjas en fluovest. 

 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Deze week kropen we in de huid van kunstenaar Slinkachu. Hij maakt van poppetjes close-upbeelden. We maakten er 
echt iets moois van. Kom maar eens piepen aan onze klas!! We gingen ook op zoek naar informatie voor onze 
onderzoekjes. De volgende weken werken we hier verder aan. Tijdens het klasonderzoek van het bos en de herfst werd 
er heel wat geknutseld, opgezocht, gedetermineerd, ... Tijdens de turnles deden we spelletjes en activiteiten rond 
trekken en duwen. Van Sinterklaas en de Kerstman kregen we de opdracht om een heus klasfeest te organiseren. We 
dachten na wat we allemaal in orde moeten brengen, leerden een uitnodiging maken en een menu opstellen. We 
leerden ook hoe we een goed telefoongesprek moeten voeren. We hebben ook heel wat gezongen deze week: 
kniktieklaas, het smurfenalfabet en fast car.  

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Op maandag 21 november hebben we gekookt met de appels en peren die we vorige week vonden in de boomgaard. 
We maakten appel-perencrumble en appeltaart. Dinsdag mochten we van alles proeven. Het was heel lekker. 
's Namiddags gingen we bij de kleuters voorlezen omdat het voorleesweek is. Dit was heel gezellig, dus we gaan vanaf 
nu elke week bij hen langs. Donderdag hebben we besproken wat we als cadeau geven bij onze nieuwjaarsbrieven 
maar dat is nog een groot geheim. Roos & Anna 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week was het voorleesweek. De gelegenheid om een keer elke dag voor te lezen. We slaagden erin om het boek 
waarin we al zo lang bezig waren uit te lezen. Op naar het volgende . We gingen ook voor de tweede keer naar 
techniek. We gaan een nestkastje maken en we tekenden ons plan op schaal. Daarna zetten we onze tekening op een 
MDF-plaat.  Dat moest allemaal erg nauwkeurig gebeuren. We maakten ook weer heel wat toetsen: een wiskundetoets, 
een luistertoets en een toets over België. Gelukkig mochten we ook naar buiten in de boomgaard en konden we ook 
nog werken aan onze vrije teksten.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week was het voorleesweek. De juf heeft daarom voorgelezen. We luisterden naar enkele sprookjes uit 
“Gruwelijke rijmen” van Roald Dahl. We hebben onderzocht welke talen we in onze families spreken. We hadden deze 
week ook rekentoets en een toets van taal. Lisa en Eben  
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