
  

         

 

                                                                                  28 april 2017  

 

                 
* Van de lentebrunch zijn er nog heel veel schalen en kommen van desserten op onze school achtergebleven. Wie nog 
een schaal of kom mist thuis, mag altijd een kijkje gaan nemen in ons zorglokaal bij juf Mirjam. 

* Hop-Up in onze school! Hop-up is een project van Kiko/SPK vzw dat in samenwerking met Universiteit Antwerpen 
afdeling productontwikkeling en financiële steun van de provincie Antwerpen tot stand komt. Wij zijn blij dat wij als 
pilootschool met hen mogen samenwerken in onze voor- en naschoolse opvang. De kinderen hebben er alvast van 
genoten! De volgende week blijft Hop-Up ook nog in onze Regenboog. 

* De kinderraad heeft alles in orde gebracht voor de kaartenactie die ze organiseren. Alle kinderen hebben een mooi 
kunstwerk gemaakt en daarvan zijn kaartjes gedrukt om te verkopen. Met de opbrengst willen ze graag een speeltuig 
en/of buitenspeelgoed kopen. Op vrijdag 12 mei tellen ze hun opbrengst. Ze berekenen zelf de kostprijs van wat ze 
willen aankopen en beslissen welke actie ze uitvoeren. Kinderraad top! De affiches die ze gemaakt hebben, zien jullie 
schitteren aan de ramen van onze school. 

                                      
1/5 : verlofdag 
13/5 : schoolfeest 
16/5 : kijkdag peuters  
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   
Maandag zijn we naar een leuke toneelvoorstelling geweest samen met de girafjes. Het heette 'Wegversperring' van 
Nat Gras. Het was eigenlijk een soort speels danstoneel waarin niet gesproken werd. Doordat het deels interactief was 
bleef de betrokkenheid van de kinderen hoog. Ze volgden het toneel van begin tot aan einde heel aandachtig en 
geboeid mee. Aan het begin van de week hebben we ook nog hard gewerkt aan onze cadeautjes voor de grootouders 
(en overgrootouders). De muisjes waren er heel trots op en het resultaat was prachtig! Deze cadeautjes hebben we 
woensdag op het grootouderfeest mogen overhandigen aan de aanwezige oma's en opa's. Wat een feest! 
De muizen en hun grootouders speelden met allerlei leuke oude spelletjes die de school had voorzien. Vervolgens 
gingen ze in groep samen op een plezante fotozoektocht rond de school. Na al dat leuks kreeg iedereen wat lekkers om 
te eten en drinken : fruitsapjes, koffie en cake. De meeste kleuters gingen daarna met hun grootouders mee naar huis.  
Donderdag hebben we de verjaardag van Sten gevierd! Samen met zijn mama had hij lekkere muizenkoekjes gemaakt 
en daar mocht de hele klas van smullen. Het leken wel echte muisjes. Dank je, mama Sten! De kindjes vonden het heel 
lekker! Na de middag was het Talentenronde en werden de kleuters weer verdeeld over verschillende klassen om te 
proeven van een nieuw talent. Vrijdag starten we met een nieuw onderzoekje. 
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De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Deze week werkten we nog verder aan onze laatste onderzoeksvraag over stenen : hoe kunnen we zelf stenen maken? 
We gingen aan de slag met zand, steentjes en lijm. Nu is alles aan het drogen en dan maar afwachten of onze stenen 
gelukt zijn. We maakten ook nog stenen uit klei met kleine gekleurde steentjes in, het werden echte toverstenen. Buiten 
gingen we stenen wassen en schilderen met water op de stenen. We gingen samen met de muisjes van juf Mushi naar 
De Warande naar een interactieve toneelvoorstelling “Wegversperring”. Het grootouderfeest was heel leuk afgelopen 
woensdag en we knutselden een spel als cadeautje voor oma en opa om samen te spelen. Vrijdag maakten we bij juf 
Lindsay nog muziekflesjes met stenen. Volgende week starten we met een onderzoek over vissen want opeens hadden 
alle girafjes een vis thuis hoorden we in de praatronde. Of het echt klopt dat sommige girafjes zelfs echte haaien en 
blauwe walvissen hebben, zullen we volgende week horen en zien . 

  

De vlinders - meester Saan  

Joepie, het was deze week grootouderfeest. Het was mooi weer dus konden we buiten met onze grootouders op 
fotozoektocht gaan. Alle klaspoppen hadden zich ergens buiten verstopt. Nadien konden we nog even nagenieten en 
kregen alle grootouders een cadeau. Enkele funky monkeys kwamen op dinsdag spelletjes met ons spelen, mee vrije 
teksten schrijven en dansen. Dat was heel erg leuk! We deden ook een onderzoek over ballonnen: hoe blaas ik een 
ballon op? Wat kan ik met een ballon doen? We bouwden ook een groot ballonnenbad in onze klas. Het was eindelijk 
onze week om voor de kippen te zorgen. We vonden enkele eitjes in het kippenhok. Deze gaan we volgende week 
gebruiken om iets lekkers mee te koken! 
 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

In de vogeltjesklas zijn we deze week met een onderzoekje gestart over water. Samen hebben we nagedacht over waar 
we overal water kunnen vinden en dat is op heel veel plaatsen! We hebben in onze klas een zwembadje met water, we 
hebben modder gemaakt en hiermee ook geschilderd, onze paraplu's liggen al klaar om in het water van de regen te 
gaan staan en we maakten zelf een waterval. We zijn ook gaan onderzoeken waar water vandaan komt, maar daar 
willen we nog wat meer over te weten komen. Op woensdag hebben we heel veel plezier gemaakt met onze 
grootouders op het grootouderfeest. We hebben een super leuke fotozoektocht gedaan waarbij we alle klaspoppen 
terug moesten vinden.  

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Deze week maakten we onze cadeautjes af voor onze grootouders want woensdag was het dan eindelijk zo ver: 
grootouderfeest! Het mooie weer zorgde ervoor dat we heel wat leuke spelletjes buiten konden spelen en op 
fotozoektocht konden gaan. Samen met onze oma’s en opa’s zochten en vonden we alle klaspoppen van de 
kleuterklasjes! Daarna speelden we nog wat volksspelen in de grote zaal en werden we verwend met een stukje cake en 
iets lekkers om te drinken. We gingen ook van start met ons nieuw onderzoek rond de moestuin. We lezen in kleine 
stukjes een verhaal van “een nieuwe tuin”, leerden de verschillende stappen van zaaien, verzorgen en verpotten en 
gingen zelf ook aan de slag. We hebben al verschillende plantjes en groentjes gezaaid: wortel, cherrytomaat, dille, 
zonnebloem, tijm, kaneelbasilicum… We houden jullie op de hoogte!  

De vinnige visjes – juf Julie  

We hebben een spannende week achter de rug. Eerst gingen we aan de slag met ons onderzoekje over vulkanen. We 
maakten een vulkaan uit klei en wisten precies hoe hij eruit moest zien. Maar ons hoogtepunt was toen we deze 
vulkaan echt lieten uitbarsten. We waren enorm enthousiast en konden onze ogen niet geloven! Er waren nog meer 
hoogtepunten deze week, want de grootouders kwamen naar onze school om samen een fotozoektocht te doen. Eerst 
genoten we samen van de vele volksspelen die er stonden en daarna mochten we op pad om de klaspoppen te gaan 
zoeken rond de school. Een hele uitdaging, want sommige zaten echt heel goed verstopt. Knap van ons, we hebben ze 
allemaal gevonden! Het schoolfeest komt ook steeds dichterbij dus volgende week gaan we daar mee aan de slag. We 
kijken er heel hard naar uit om weer op het podium te mogen staan. Wat we gaan doen, blijft nog een verassing! 
Spannend! 
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De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Deze week draaide alles rond onze grootouders en schoenen. Maandag en dinsdag hebben we hard aan onze 
cadeautjes gewerkt zodat ze zeker zouden klaar zijn voor woensdag. We zijn ook gestart met ons onderzoek rond 
schoenen. We deden allemaal spelletjes en opdrachtjes rond schoenen. Woensdag was het dan eindelijk 
grootouderfeest. Wat was het leuk om met hen spelletjes te spelen en een fotozoektocht te doen! Donderdag gingen 
we dan kijken naar de verschillende schoenen en wanneer je die draagt. We gingen ook samen met de schildpadden 
brainstormen over ons optreden tijdens het schoolfeest. Er kwamen hele leuke ideetjes naar boven. Vrijdag liepen we 
dan over een blotevoetenpad en gingen we nog verder werken aan ons onderzoek. 
 
 

De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week onze cadeautjes af voor het grootouderfeest. Op de grote dag zelf speelden we volksspelen en 
zochten we naar de klaspop/knuffel aan de hand van een fotozoektocht. Deze week begon het ook heel hard te 
hagelen. We wilden dan ook weten van waar de hagel komt. We zijn dan buiten hagel gaan vangen en na een proefje 
merkten we op dat hagel water werd. We werkten ook ons onderzoekje af van kriebelbeestjes. Wist je, dat een spin 
eigenlijk geen insect is? Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over de presidentsverkiezing in Frankrijk, 
leerden we een nieuw muziekinstrument kennen ( een qanun ) en zagen we een turnster goud winnen op het EK. 
Tijdens een poppenkast leerden we over verliefdheid, want er vliegen veel vlindertjes rond in onze klas.  

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens rekenen leren we over getallenfamilies (4 en 2 en 6 zijn familie van elkaar. Je kan er 2 plusoefeningen en 2 
minoefeningen mee maken). En we zijn begonnen met brugoefeningen: 8 + 5 is hetzelfde als 8 + 2 + 3 = 13.  
Tijdens taal leren we over samenstellingen (vis + kom = viskom), en over woorden op -aai, -ooi en -oei.  
Binnenkort is het weer moederdag.  We zijn druk in de weer met het maken van een cadeautje: knippen, plakken, 
schrijven. Nog even geduld, mama's! Lucas is de voorbije vakantie naar Sicilië geweest, en heeft daar een vulkaan 
gezien. En ja hoor, maandag is er een vulkaan uitgebarsten in de klas! Er zijn nieuwe speeltuigen op school. Joepie! 
Tijdens de vrije werktijd wordt het volleybalnet druk gebruikt! 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week maakten we bij de lesjes rekenen voor de eerste keer kennis met oefeningen over de brug (het tiental). We 
gingen aan de slag met dopjes, eieren, blokjes, boekjes, ... en kwamen zo te weten dat we steeds eerst een pakje van 
tien moeten vormen en daarna de rest erbij optellen. Bij taal zagen we woorden met een dubbele medeklinker (bv. 
tunnel, jassen, ...) . Tijdens onderzoekjes gingen we weer met klei aan de slag, ontdekten we waarom zebra's strepen 
hebben, leerden we wat meer over groenten en maakten we zelf stressballen. Volgende week maandag (1 mei) is het 
geen school, de week daarop, 8 mei is het diploma zwemmen. Heb je thuis nog zaadjes van groenten/kruiden liggen dan 
mag je die gerust mee naar school nemen. We gaan deze planten in onze moestuin van zodra het beter weer is. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we nog eens woordjes met een verdubbeling van de medeklinker. We losten vragen op bij een 
tekst, oefenden mooi schrijven en hoofdletters en deden een spreekoefening met een voorwerp dat bij de kinderen 
past. We werkten al aan onze cadeaus voor moederdag, brainstormden al eens over het schoolfeest en schreven vrije 
teksten. Vrijdag gingen we weer op uitstap naar de academie om onze kunstwerkjes af te werken.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An deden we een proefje. Op een papiertje kleurden we met stift. We deden het in water. Zo kreeg je 
verschillende kleuren van 1 stiftkleur. We vonden het dolfijn. Deze week leerden we cijferend delen. Het zag er moeilijk 
uit maar eigenlijk was dit niet zo. Sommigen vonden het wel heel moeilijk. We zijn hard bezig voor moederdag maar we 
verklappen niks!! We deden een veloparcours. We gingen fietsen in het echte verkeer. Eerst deden we het met iemand 
erbij die uitlegde waarop je moest letten. Nadien moesten we het alleen doen. Op sommige punten stonden 
begeleiders om te kijken of we de oefeningen juist deden. Sommigen reden verkeerd . Het was heel leuk! Deze week 
oefenden we al met zwemmen met kleren. Iedereen gaat zeker voor een A-diploma, sommigen voor het B-diploma. 
Dinsdag gaan we in de voormiddag naar een toneel van de Warande in Merksplas. 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Vorige week vrijdag hebben we geoefend voor het diplomazwemmen. Sommigen gaan al voor een brevet A, B of C. 
Spannend! De papa van Lars (Tim) is op bezoek geweest en heeft veel over computers verteld en laten zien. We weten 
nu meer over de onderdelen van de computer en over virussen. Ilja en Nell werken aan een opdracht. Ze kregen 
allemaal titels van albums van Suske en Wiske en zoeken nu uit in welke tijd zich dit afspeelt. Daarna hangen ze de 
albums op de juiste plaats op de tijdlijn. We deden de laatste kaartoefeningen van dit jaar en leerden meer over het 
toerisme in onze provincie. Maandag konden we naar een verhaal gaan luisteren in de boomgaard. Dinsdag gingen we 
naar de boomgaard en daar zat de papa van Iza in een boom. Hij vertelde ons een verhaal. Kei grappig! We moesten ook 
een paard spelen. De juf speelde voor watersommelier. We moesten drie soorten water proeven en dan raden welk 
water het kraantjeswater was. We keken naar een filmpje over dolfijnen. We kwamen weer heel wat te weten! 
Nell en Nici 
 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Dinsdag stond er een verrassing gepland. We gingen naar de boomgaard en vonden daar een vreemde man in de 
bomen. Hij vertelde over jaarringen en kon lezen wat er op de blaadjes stond. Daarna vertelde hij een verhaal over 
Helena en het paard van Troje. 't Was heel leuk. Onze schaaklessen zijn naar de middagpauze verplaatst. Dan kunnen 
we rustig leren schaken. Als er graag nog ouders langs komen om met ons te schaken zijn ze altijd welkom. Ook extra 
schaakborden zouden nog van pas komen. 's Namiddags werken we over (on) gezonde voeding en hygiëne. 
Dat bracht ons op leuke ideeën voor het forum. Vrijdag gaan we zwemmen voor ons diploma. We moeten met kleren 
aan in het water! Gelukkig mochten we vorige week al eens oefenen. Ellis & Shamani 
 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Maandag gingen we naar het MOOOV filmfestival. In de voormiddag keken we naar de film ‘The World of us’. Die film 
ging over pesten. Na de film fietsten we naar de Campus Thomas More om te picknicken en twee workshops te volgen. 
Alle activiteiten hadden te maken met de film die we gezien hadden. We maakten een portrettenboek, filosofeerden, 
schreven gedichtjes en maakten toneeltjes. Dinsdag mochten we in de boomgaard naar Wim, de papa van Iza, luisteren 
naar de intro van het ‘boomgaardlezen’. We oefenden nog een keertje voor de duathlon en luisterden naar de 
werkstukken van Lieselotte en Merel. Donderdag deden we mee aan de Grote Verkeerstoets. We hadden goed 
geoefend en iedereen deed zijn best om de vragen goed te beantwoorden. Hopelijk behalen we met de hele klas een 
mooi resultaat.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandagvoormiddag gingen we naar een filmvoorstelling van MOOOV. We bekeken de film ‘The world of us’. Het was 
een film uit Zuid-Korea die ging over het meisje Sun dat vaak aan de kant wordt geschoven op school. Het was een 
mooie film. In de namiddag fietsten we naar Thomas More en namen we deel aan twee workshops in verband met de 
film. Tijdens onderzoek gingen al enkele groepjes aan de slag met hun onderzoek naar verschillende hulporganisaties. 
We startten ook al met het knutselen van onze cadeautjes voor moederdag. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuotSrlsrSAhVLuRQKHWcwDvgQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/illustration/das.html&psig=AFQjCNHzBpTVbrbiGd9-QQjv0OKqBNJQ1g&ust=1489174730733417
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

