
  

         

 

                                                                                  27 januari 2017  

 

                 
ATELIERS 

De ingevulde briefjes van de ateliers ten laatste maandag meegegeven naar de klassen aub. 

 

VELDLOOP 

De veldloop georganiseerd door de neuzende neushoorns leverde 1228 euro op voor Kameroen! 

 

 

                                      
3/2 : ateliers 

! 3 FEBRUARI QUIZ ! 
31/1 : kijkdag peuters  
14/2 : kijkdag peuters  
21/2 : kinderraad 
24/2 : carnaval op school 
27/2 : start krokusvakantie 
3/3 : einde krokusvakantie  

INFO 

AGENDA 



 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi  
Deze week was een muzikale week voor ons. We hebben twee leuke liedjes leren zingen en vervolgens hebben we er 
een dansje op geleerd waar we helemaal dol op zijn. Samen met de juf hebben we nieuwe spelletjes leren spelen en 
konden we allerlei objecten boetseren met plasticine. Opruimen na het hoekenwerk doen we goed, want ordelijkheid 
vinden we belangrijk. Zo kunnen we alles gemakkelijk terugvinden in de klas. Elke donderdagnamiddag mogen we zelf 
een andere klas kiezen om te gaan spelen met de grotere kleuters. De juf hangt de lijst dan op de klasdeur zodat de 
mama’s en papa’s ook eens kunnen kijken in welke klas we op bezoek zijn geweest. 
 

  

De vlinders - meester Saan  

Deze week gingen de vlinders naar het toneel 'Meneer papier & Don karton'. Het was heel grappig en leuk! Ons 
onderzoek over dino's hebben we afgerond. Wij zijn veel te weten gekomen over dino's : ze leggen eieren, zijn 
uitgestorven, sommige eten planten en andere vlees en er zijn hele grote en kleine dino's. We zijn gestart met ons 
onderzoek over magneten. Wat is er magnetisch in onze klas? Volgende week starten we met ons onderzoek over de 
kapper en hoe maak je lippenbalsem? Dat gaat leuk worden! Juf Helin deed haar laatste stagedag en de vlinders gaan 
haar hard missen! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Deze week was het heel koud bij de vogeltjes! Wij deden verschillende dingen met ijs in onze klas. Aan het begin van de 
week hadden we een potje met water buiten gezet, maar toen was het te warm buiten. Aan het einde van de week 
hebben we toch gezien dat het ijs is geworden! We hebben ook gespeeld met ijs in de klas, maar elke keer opnieuw 
werd dat ijs weer water. Dat vonden we zo gek! We hebben geschilderd met toverijsblokjes, die hele mooie kleuren 
maakten. Onze juf maakte een grote ijsblok waarin verschillende speelgoedjes verstopt zaten en die moesten wij er uit 
proberen te krijgen met verschillende soorten materiaal. Dat was geen simpele taak, want ijs is heel hard en glad! We 
deden een onderzoekje om te kijken wanneer ijs het snelste smelt. En we hebben gezien dat het in warm water super 
snel verdwijnt.  
 

 

De bezige bijen - juf Isabel - juf Elke 

Deze week werkten de laatste kindjes hun konijnenkooitjes af en konden we ze eindelijk laten zien aan onze mama’s en 
papa’s. Vrijdag mogen we ze ook mee naar ons huis nemen. Op dinsdag zijn we met de bus naar een toneelvoorstelling 
gereden in de Hoge Rielen. Het ging over Meneer Papier en Don Karton. Zij leven in hun wereld vol papier en karton en 
kunnen hiermee de meeste grappige, leuke en mooie dingen maken. We vonden het allemaal heel grappig en hebben 
goed gelachen. We zijn deze week ook getart met een nieuw onderzoekje rond de winter. We dachten samen na over 
plaatsen waar het heel koud kan zijn en gaan onderzoeken hoe we zelf ijs kunnen maken. 

 

De vinnige visjes - juf Julie  

Deze week verwelkomden we nog een nieuw gezichtje in onze klas, welkom Alyssia. Ons onderzoekje rond de dino's 
heeft ons enorm aangesproken. We zitten met een heleboel vragen hoor: Hoe groot waren ze? Hoe komen de skeletten 
in de grond?... Dinsdag zijn we naar het toneel van 'meneer papier en don karton' geweest. Een heel leuke ervaring, 
want we mochten met de bus, wat een enthousiasme! En wat een reuzeleuk toneel! We moesten heel hard lachen en 
vonden het enorm leuk om naar te kijken. We kijken al uit naar het volgend toneel! 

 

KLASSEN 
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De wijze uilen - juf Myriam - juf Melissa  

De uiltjes mochten in het begin van de week al meteen de handen vuil maken, want we hebben geschilderd met onze 
handen. We deden het weer na, we tekenden wolkjes en regen, waaiden zoals de wind. Na de middag hebben we 
allerlei woorden gezocht die op elkaar rijmen, daar kwamen gekke woorden uit hoor! Op dinsdag maakten we vrije 
teksten met klei en na de middag mochten we naar het toneel. Dit was erg leuk want alles gebeurde met alleen maar 
papier en karton. Op woensdag maakten we kettingen van pasta en op donderdag en vrijdag gingen we aan de slag met 
gedichten omdat het de week van de gedichten is !    
 

 

De schildpadden - meester Bart  

De week draaide volledig rond ons onderzoek van indianen. We maakten een echte dromenvanger, leerden een 
indianenliedje en kregen allemaal een indianennaam. Op dinsdag deden we een letterspelletje met de letters die we al 
kennen. In de namiddag gingen we samen met de Vogeltjes en Uiltjes naar een toneel in De Hoge Rielen. Het was op 
donderdag ook de start van de gedichtenweek, we rijmden en lazen verschillende gedichten in de klas. Op vrijdag 
konden we weer gaan zingen met vader Hoof. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we de woordjes duif (letter f) en ei (letter ei). Tijdens rekenen leren we nu tellen boven de 10. We 
maken groepjes van 10 en tellen de lossen erbij. Het gaat al goed! Deze week kwam juf Myriam op bezoek. Ze vertelde 
over Kameroen. Daar gaat ze binnenkort naartoe! We leerden een Frans liedje met gebaren, we zagen foto's van een 
klas in Kameroen en sommige kinderen maakten een Afrikaanse bal! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we geen nieuwe woordjes en hebben we al de vorige woordjes nog eens goed herhaald. Donderdag 
was het gedichtendag en schreven we voor de eerste keer zelf gekke rijmpjes en gedichten. Tijdens de les rekenen 
kwam er plots een gekke cowboy binnen in onze klas. Deze cowboy kon zelf niet zo goed tellen en leerde ons groepjes 
van 10 maken. Zo leerden we de getallen tot 20 voor de eerste keer. Op maandag kwam juf Myriam uitleg geven over 
Kameroen en wat ze van plan zijn met de centjes van de veldloop. We zagen dat ze in de klasjes daar veel minder 
spulletjes hebben dan in onze klas.  Toen ontstond er het idee om volgende week vrijdag een schooldagje te doen zoals 
bij hen in Kameroen. Op donderdag viel de verwarming uit, toen mochten we met heel ons klasje naar het middelbaar, 
dat vonden we ontzettend spannend. In de namiddag was de verwarming gelukkig gemaakt en deden we samen met de 
lieveheersbeestjes vrije werktijd.  
We zijn nog steeds op zoek naar een grote fietspomp om een dagje te mogen lenen in de klas. 
 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden met een doffe e. We deden een woordbingo. We ontcijferden ook geheime 
boodschappen en moesten zo een opdracht oplossen. In onze werkschrift moesten we allemaal namen zoeken met alle 
letters van het alfabet. Bij het rekenen leerden we schatten, optellen en aftrekken met de brug en de maal- en deeltafel 
van 5. We gingen verder met ons onderzoek over fruit. Zo kwamen we te weten hoeveel fruit kost, welk fruit in België 
groeit, hoe fruit in de winkel komt en welk fruit aan een boom groeit. Een groepje wil te weten komen hoe je 
appelmoes maakt. Zijn er mama's of papa's die dit groepje willen komen ondersteunen en dit met hen kunnen komen 
doen? Dan mag je een seintje aan de juf geven.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
 
Het was veldloop en we hebben 1228 euro ingezameld!  Bijna heel de school deed mee.  We vonden het superleuk want 
de kleuters stonden er met vlaggetjes en spandoeken. Wij hebben dinsdag fietsenparcours gedaan maar we zijn ook in 
het echte verkeer gaan fietsen! We leerden onze hand uitsteken, stoppen en oversteken op het zebrapad. We fietsten 
achter elkaar en de goede fietsers moesten achteraan fietsen. We vonden het heel tof en we kunnen al keigoed fietsen. 
Er is een stagiair in onze klas. Ze heet juf Sanne. Ze is heel leuk. Ze komt kijken en ze heeft ook les gegeven. Ze kan goed 
lesgeven en de lessen waren heel leuk. De gedichtenweek is gestart en we schreven zelf heel mooie gedichten. We doen 
ook mee aan gedichtenraadsels. Juf leest ook elke ochtend een gedicht voor. We mogen thuis ook zelf gedichten 
schrijven en voorlezen in de klas. We doen mee aan de vogeltelweek. We hingen eten op voor de vogels en strooiden 
broodkruimels. We telden hoeveel vogels we zagen op de speelplaats. We maakten stambomen met de geboortedata 
van onze familie. We lieten ze zien aan elkaar. Het was superleuk! 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Deze week hebben we rond techniek en fairtrade gewerkt. Bij techniek ging het van computers uit elkaar schroeven tot 
windmolens maken. Bij fairtrade speelden we een rollenspel en leerden meer over de productie van bananen. We 
gingen dinsdag naar een dansvoorstelling. Dat was heel leuk! We speelden een spelletje om de Franse kleuren te 
oefenen. Tijdens de gedichtenweek schrijven we zelf gedichten voor in ons vrijetekstenboek. Sommige kinderen 
maakten een zenuwspiraal. Kei cool! Rivano en Adam 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Het was een leuke week. Juf trakteerde met snoepjes omdat de veldloop een succes was. Dinsdag gingen we naar een 
dansvoorstelling in de Warande. Vorige week oefenden we zelf ook op een moderne dans. Maar deze dansers konden 
nog veel beter dansen! Tijdens onderzoek leren we nog meer over techniek en fairtrade. Er zijn al heel wat windmolens 
klaar maar er is nog maar één groepje in geslaagd zijn ei te laten landen zonder dat het brak. Binnenkort starten we 
opnieuw met eigen onderzoekjes. Donderdag mochten we een onderwerp kiezen voor ons eigen onderzoek. Vrijdag 
was het weer schoolradio. Jan & Yasmine 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

In het begin van de week legden we de laatste hand aan ons onderzoeksblad en deden we eindelijk de presentaties van 
onze onderzoekjes. Sommige kinderen legden uit wat ze onderzocht hadden, anderen deden een toneeltje. Iedereen 
luisterde aandachtig en gaf na de presentatie ook tips en complimentjes. Dinsdag gingen we turnen en moesten we via 
matten en turntoestellen proberen een parcours af te leggen zonder de grond te raken. We deden ook een balspel en 
sloten af met voetbal. Woensdag leerden we tijdens de Franse les de vervoeging van werkwoorden op –ER. Donderdag 
kregen we les in het nieuwe gebouw van het Atheneum. We zaten eerst en de klas van aardrijkskunde en daarna in de 
klas van Nederlands. Dat was leuk. We deden een gedichtenronde. We mochten een aantal gedichten bekijken en lezen. 
Daarna koos iedereen het gedicht en we vertelden elkaar waarom we het hadden uitgezocht. We keken wie het gedicht 
geschreven had en wie de illustratie had gemaakt. Sommige kinderen lazen het gedicht ook voor en sommigen beelden 
het tegelijktertijd ook uit. We doen ook mee aan een gedichtenwedstrijd. Vrijdag gingen we creatief aan de slag. We 
maakten werkjes bij onze vrije teksten. 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week waren Karo en Fenne aan de beurt voor hun werkstuk. Aan de hand van twee knappe presentaties kwamen 
we meer te weten over Vincent Van Gogh en Fernando Botero, allebei schilders en kunstenaars. We zijn deze week 
gestart met het maken van onze piñata’s. Daar hebben we nog wel wat werk aan maar ze beginnen al mooi vorm te 
krijgen! Donderdag begon de poëzieweek. We ontdekten vele gedichten verspreid over de hele school. Ook wij gingen 
al aan de slag met rijmen en dichten!  
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