
  

         

 

                                                                                  3 februari 2017  

 

                 
BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

Ouders, grootouders,… brengen de kinderen via het verkeersvrije paadje naar de verharde speelplaats ’s morgens. Het 
ophalen gebeurt ook via deze weg. Brengen en ophalen van kinderen doen we niet langs de voordeur! ’s Morgens 
blijven alle kinderen en ouders, grootouders … op de speelplaats tot het belt, we lopen nog niet rond in de gangen.  

We vinden het heel fijn als er reglementair geparkeerd wordt aan de schoolomgeving. Let op dat de afstand tussen het 
zebrapad en je wagen minstens 5 meter is! Vlakbij onze school zijn er 2 parkeerplaatsen ter beschikking : 
Boomgaardplein en de parking die je kan bereiken via de Oranjemolenstraat. Wij moedigen onze ouders dan ook zoveel 
mogelijk aan om gebruik te maken van één van deze parkings. 

 

 

                                      
14/2 : kijkdag peuters  
21/2 : kinderraad 
24/2 : carnaval op school 
27/2 : start krokusvakantie 
3/3 : einde krokusvakantie  
 
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi 
 

Deze week viel het juf Mushi op dat de peuters heel veel te vertellen hadden over hun mama's. Mama's waren het 
hoofdonderwerp van bijna elke praatronde in de ochtend. Mama's, wat zijn jullie toch geliefd door jullie kapoentjes. 
Daarom besloten we een onderzoek te starten over mama's. Hoe zien onze mama's eruit en wat doen ze allemaal? Een 
onderwerp dat erg leeft in onze klas. Volgende week leren we hier nog meer over. Daarnaast zijn er weer nieuwe 
muisjes in de muizenklas! Welkom in onze klas, lieve muisjes. Ze heten Felix, Nis, Louise, Bianca, Wolf, Yasmine & 
Chaima. Met groot enthousiasme startten ze aan het begin van hun schoolcarrière. 

 
 
 
 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

Deze week was het lekker kliederen want we gingen zelf lippenbalsem maken. Iedereen kon zijn lievelingskleur van 
lippenbalsem kiezen. Wat een leuk onderzoek! Er werd ook een heus kapsalon gemaakt in onze klas voor het 
onderzoek: wat doet een kapper? Alle poppen moeten even langs onze kappers komen want hun haren werden wel erg 
lang! Op een foto van onszelf maakten we een nieuwe haren. De creaties zijn heel erg mooi en sommige zijn heel 
grappig! We hadden keuze uit super veel leuke ateliers. Een grote dankjewel aan alle helpende handen! Volgende week 
komt een echte kapper voordoen hoe je haren moet knippen en vertellen wat een kapper allemaal nodig heeft... 
Spannend! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Er was eens... een vogeltjesklas die over sprookjes leerde! Elke dag lezen we het verhaaltje van een nieuw sprookje en 
spelen we dit zelf na. We leerden de wolf al kennen, maar dat is niet zo onze vriend. En ook de heks, die Hans en Grietje 
opsloot, vinden we niet leuk. Van Roodkapje houden we allemaal (of toch vooral van het liedje van Roodkapje). We 
mochten deze week lippenstift opdoen en een kikker kussen!  Op woensdag verwelkomden we twee nieuwe vogeltjes 
in onze klas, dat vinden we super fijn!  
 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

Wat hebben we deze week veel gedaan! We maakten kennis met Ludo het lettermonster. Hij leert ons elke week een 
nieuwe letter, waarmee we aan de slag kunnen gaan. Deze week was het de letter ‘s’ en we hebben hiermee al veel 
woordjes kunnen bedenken. We stempelden ook woordjes met een ‘s’ na en konden dit al heel goed. Het was ook nog 
week van de poëzie en we maakten zelf ons eigen klasgedicht. Dit resultaat komt snel in onze gang hangen! We 
onderzochten hoe we ijs konden maken en hoe we het dan ook weer konden laten smelten. Het resultaat hiervan zien 
jullie ook snel in onze gang. Nieuwtje voor volgende week: donderdag 09/02 gaan we op bezoek bij het Dinomuseum in 
Boxtel (Nederland), samen met de kindjes en juf van de Vinnige Visjes. Meer info volgt maandag. We kijken er al naar 
uit! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

We maakten deze week kennis met Lowie het lettermonstertje. Lowie is gek op letters en wil ze liefst allemaal tegelijk 
opeten. Nu hebben we afgesproken dat hij elke week een letter mag happen uit de letterdoos. Deze letter wordt onze 
'letter van de week'. We genoten van Lowie zijn gekke karakter. Wat hebben we gelachen. Verder hebben we deze 
week nog heel wat ontdekt rond de dinosaurussen. Wisten jullie dat er zelfs een dinosaurus bestond die maar zo groot 
was als een kip? En zelfs een dino die zo groot was als 17 kinderen, we hebben het zelf gemeten! Wij vonden het eerst 
maar gek! Volgende week gaan we de dino's opzoeken in het Oertijdmuseum. Daar staan levensechte dinosaurussen, 
maar ook naar de skeletten kunnen we daar vinden. We kijken er enorm hard naar uit! 

 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa 

Deze week zijn we begonnen aan ons onderzoek rond pizza. We willen graag weten hoe we dit maken, wat er allemaal 
op een pizza ligt en hoe een echte pizzeria er uit ziet. Op maandag keken we naar HoelaHoep, zij konden ons al heel veel 
vertellen over pizza’s. We kozen ook een nieuwe letter; de A. Met kurkenstoppen en bierviltjes gingen we dan weer de 
toren van Pisa namaken. Sommige zijn zelfs nog schuiner dan de echte toren! Op dinsdag en woensdag oefenden we 
onze ‘obervaardigheden’, we gingen eens kijken of wij in een restaurant zouden kunnen werken. En ja hoor, de meeste 
kinderen kunnen zonder moeite 3 borden vasthouden! Donderdag mochten we dan weer een ander klasje kiezen bij het 
opendeurtje en alle kinderen kozen alvast een leuk atelier voor vrijdag. Ze hebben er echt veel zin in!   
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De schildpadden - meester Bart  

Deze week werkten we ons onderzoek af van indianen. We maakten nog een mooie totempaal en stempelden onze 
indianennaam. We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'T' van tipi, totempaal, tent, ... Op woensdag was de 
meester er niet en gingen we naar verschillende klassen, dankjewel meester en juffen voor een leuke voormiddag. 
Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat er Nieuwjaar was in China. We konden deze week ook kijken naar een 
poppenkast over verliefdheid. Op vrijdag waren het ateliers. We hadden weer super veel keuze. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  het woordje schip (letter sch). Maandag gingen we lezen met de neushoorns. Elk kind kreeg zijn 
eigen minimeester of -juf. Ter ere van de Gedichtendag maakten we onze eigen rijmpjes: een lief liedje, en een minder 
lief heksengedicht in de stijl van Shakespeare. We ontdekten in de gang ook allerlei gedichten: stoere, lange, korte, 
gekke, gevoelige gedichten. En: er was ook een Frans en Engels gedicht bij! Ouders, ken je een gedicht in een andere 
taal dan het Nederlands? Laat het zeker weten! Dinsdag kwam er een heel knappe mevrouw uitleg geven over De 
Wondere Pluim. Bijna iedereen wil deelnemen aan de schrijfwedstrijd (woensdagvoormiddag, 22 februari). Tijdens 
rekenen gingen we onze tafeltjes meten met grotere en kleinere staafjes. Dat was leuk! We leren even en oneven 
getallen tot 20, we zoeken welke sommen er verstopt zijn in rekenverhaaltjes, en bekijken de standpunten van de 
fotograaf. Ondertussen blijven we oefenen om snelle rekenaars te worden: + en - tot 10 is dagelijkse kost. 
Lucas ging naar een tentoonstelling over Picasso. Dat was voor ons de aanleiding om ons eigen Picasso-kunstwerk te 
maken! Volgende week maandag gaan we zwemmen. Denk aan je zwemgerief!  

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we tijdens de lesjes taal het woordje schip (lettercluster: sch), ook zagen we dat in het begin van een 
zin en bij een eigennaam steeds een hoofdletter vooraan moet komen. Tijdens rekenen werkten we veel met 
dobbelstenen. Zo deden we verschillende spelletjes om te oefenen bij het optellen. Tijdens onderzoekjes leerden we 
dan van enkele handige lieveheersbeestjes zelf papier maken. We leerden ook over ons zonnestelsel en maakten een 
eigen raket die we echt afschoten.  Op vrijdag waren het dan weer ateliers, we kozen o.a. voor lekkere appelflappen 
maken, schilderen, ontsnappen uit een escaperoom en een eigen computerspel maken. Volgende week maandag is het 
dan zo ver. Voor de eerste keer gaan we zwemmen, vergeet daarom zeker niet een zwemzakje (met zwemspulletjes) 
mee te nemen. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Maandag gingen we van start met woordpakket ng en nk. We oefenden ook vraagstukjes met x en : die dag. We zongen 
ook een lied “de toverboom” en speelden met instrumenten. Dan werd onze juf ziek en kregen we oefeningen en 
taakjes. We deden ook een spel met ng, nk, au en ou. We kregen op donderdag ook een eigen dagschema en werkten 
de taakjes heel goed af. Daarna maakten we vrije teksten en stripverhalen. In de namiddag werkten we met de 
techniekendozen en er waren ook activiteiten die we buiten konden doen : stoepkrijt en circuskoffer.  Vrijdag deden we 
opdrachten met onze eigen vrije teksten en stripverhalen en we sloten de week af met superleuke ateliers. 

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An hebben we geleerd hoe je lijm maakt. Het was niet zo moeilijk. Het was heel slijmerig. We maakten het met 
zetmeel en water. Het werkte heel goed! We vonden het fantastisch!! Vrijdag was het ook schoolradio. We deden nog 
eens vrije werktijd. 2 kinderen maakten een tekening op het bord met een tekst erbij. We kregen ons rapport. We 
deden het allemaal heel goed met onze eigen talenten. We toonden onze stamboom aan elkaar. Femke had een grotere 
stamboom met mensen van de 19

e
 eeuw. We leerden dat de mensen vroeger andere namen hadden. Veel namen 

kwamen toen uit de bijbel. We herhaalden ook nog eens de eeuwen. We hadden poëzieweek. We maakten zelf 
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gedichten en lazen die voor. We toonden ook onze tekeningen aan elkaar. We mochten raden naar poëzieraadsels. Dat 
was leuk maar we hadden geen prijs gewonnen. De quiz komt er bijna aan. We gaan maandag zwemmen. Dat vinden 
we supertof!! Vergeet je zwemtas niet!!!!! 

 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Bij fairtrade leerden we over de bananen. We keken filmpjes over de pluk van de bananen en hun tocht naar hier. We 
weten nu waar de bananen vandaan komen, waarom ze krom groeien en dat ze aan een bananenplant groeien. We 
maakten kaartoefeningen, deden een bananenquiz. Ook zagen we wat de boeren in hun dorpen kunnen opbouwen 
dankzij fairtrade. Als afsluiter speelden we het fairospel. We hebben een gedicht leren schrijven omdat het 
gedichtenweek is. Er waren elfjes, limericks, kwatrijmen, naamgedichten en gewone gedichten. Eva Verzamelaar kwam 
langs om reclame te maken voor de Wondere Pluim. Dat is een schrijfwedstrijd. Veel kinderen willen meedoen. (Dit jaar 
doe ik ook mee voor de eerste keer, joepie!) We hebben Franse woordjes geleerd en we leerden aan Hasan 
Nederlandse woordjes. (de kast - l' armoire, het boek - le livre, de tafel - la table en de stoel - la chaise) Tijdens taal 
speelden we spelletjes om de woordsoorten in te oefenen. Dat was wel heel leuk! We vierden Wouter zijn verjaardag 
en smulden van heerlijke cake. Als afsluiter van de week konden we uit verschillende ateliers kiezen! Ilja 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Deze week zorgen we voor de kippen. Dat doen we graag. 
Maandag zijn we gestart met tutorlezen.  
Iedereen uit onze klas krijgt dan een leerling uit het eerste leerjaar. 
We luisteren of ze goed lezen. 
Op het einde mochten we allemaal een sticker geven aan de kinderen van het eerste leerjaar. 
Vrijdag zijn het weer ateliers. Er zijn heel leuke activiteiten gepland: zumba, regenbuizen maken, quiz... 
Er is een stagiaire in onze klas, juf Luna. Deze week komt ze alleen kijken. 
 
Helena & Yasmine 

 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele – meester Steven  

We hebben deze week onze rapporten gekregen en iedereen had een goed rapport.  Samen met meester Steven 
hebben we gedichtenweek gehouden.  Elke dag moesten we een woord raden uit een bekend gedicht.  Dit was erg leuk 
om te doen.  Maandag hebben we allerlei proefjes gedaan over het thema elektriciteit.  Meester Steven had batterijen 
en lampjes meegebracht.  We hebben zelf ontdekt hoe je van een spijker een magneet kan maken en welke materialen 
geleiders zijn of isolatoren.  Op dinsdag zijn we gaan turnen met meester Steven.  We deden oefeningen op de 
trampoline en we moesten zo hoog mogelijk in een touw klimmen.  We hebben ook sprongen gemaakt en een balspel 
gespeeld.  Ook hebben we op dinsdag gewerkt met klei.  Een creatief werkje over onze vrije teksten.  We hebben een 
blad papier in twee verdeeld en om de beurt schreven we een verhaal op.  Dit was er leuk om te doen.  Op woensdag 
hebben we allemaal samen gepraat over vluchtelingen.  Bij Frans hebben we geleerd hoe we de werkwoorden porter, 
chercher en aimer moeten uitspreken en schrijven. 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag werkten we tijdens techniek verder aan onze nestkastjes. Er werd gevijld en gezaagd. Volgende keer zetten 
we de kastjes in elkaar en dan zijn ze klaar om op te hangen. Ook aan onze piñata’s werd hard doorgewerkt. Iedereen 
was druk in de weer met papier maché en verf. De resultaten mogen gezien worden! Tijdens godsdienst en zedenleer 
werkten we met iedereen samen aan een project. Dat was leuk! Vrijdag waren het weer ateliers. Enkele kinderen van 
onze klas gingen koken op verplaatsing en alle anderen probeerden samen met nog andere kinderen te ontsnappen uit 
de escaperoom van juf Elke. Dat was mega tof! 
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