
  

         

 

                                                                                  30 september 2016  

 

                 
TELEFOON 

Wij zijn weer bereikbaar op onze vaste lijn : 014 47 90 32.  

HULPCHEQUES 

Graag ten laatste dinsdag de ingevulde hulpcheques terug mee naar de klas geven! 

ATELIERS 

Op vrijdag 14/10 vinden onze eerste ateliers van dit schooljaar plaats. Jullie vinden de brief in de 
boekentas van jullie kinderen. Graag ten laatste 7/10 ingevuld terug mee naar de klas geven. 

 

                                      
3/10 : facultatieve verlofdag ( GEEN SCHOOL !) 
11/10 : kinderraad 
14/10 : ateliers  
18/10 : kijkdag peuters 
24/10 : week van de oudercontacten lager  
28/10 : herfstforum om 13u30 + rapport 1 
31/10 tot 4/11 : herfstvakantie ( GEEN SCHOOL !) 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
We hebben ondertussen bijna allemaal onze pantoffeltjes en laarzen in de klas! Joepie! Juf Elke brengt die van haar ook 
mee naar school en dan kunnen we bij regenweer de laarzen aandoen en in de klas allemaal onze pantoffeltjes. We 
mochten maandag onze handen in laarzen stoppen en ermee rond "stappen" door de verf, daar moesten we heel erg 
om lachen. Nadien hebben we met reuze rietjes regenstralen geblazen, net als de wind buiten. We deden 
sorteerspelletjes met een kleurenrad en speelden een memoriespel. In de kring deden we een nabootsspel met 
bewegingen en relaxatie oefeningen. Heerlijk! Muisje Pieperdepiep was wakker geworden in de klas dat op een bos 
leek... we vonden kastanjes en dennenappels en blaadjes en een paddenstoel en zongen er liedjes bij. Dinsdag kwam de 
crèche Dol-Fijn met ons mee turnen en genoten we nog van een herfst Tik Tak. Na de kindjes hun rustdag op woensdag, 
vlogen we er donderdag weer stevig in met een stempeltechniek en opendeurtje. Vandaag knutselden we aan onze 
"suncatcher": een herfstknutsel om tegen de raam te hangen zodat de zon er zachtjes doorheen kan stralen. 
 

  

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

We kregen een groen 'prikkelding' in onze klas. Sommige dachten dat het een dier was. We wisten al dat het buiten was 
gevonden en gingen opzoek. Het was een kastanje met bolster van een kastanjeboom. De kastanjes hangen nog aan de 
bomen. Dus nog even wachten tot ze vallen. spannend! In de klas maakten we lekkere pizza's. We moesten het deeg 
kneden en laten rusten. Het werd toen we 3 keer groter. Daarna belegden we ze met lekkere dingen en konden ze in de 
oven. MMM... Dat was smullen! We zijn deze week ook gestart met een onderzoek: worden wij groter? (dat wordt 
meten) en hoeveel broers en zussen hebben we? (dat wordt tellen) Als je thuis iets van kastanjes hebt liggen mag je het 
volgende week meenemen naar school voor ons onderzoek! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

De vogeltjes gingen deze week alles onderzoeken van de brandweer! We hebben op (nep)vuur moeten spuiten, zoals de 
echte brandweermannen. We hebben ook heel hard gewerkt aan een brandweerwagen en wat rijdt die snel zeg! We 
ontdekten ook dat brandweermannen niet alleen het vuur blussen, maar dat ze ook dieren helpen zoals een poes die 
niet meer uit de boom durft. De mensen van de brandweer hebben kleren aan met gekke strepen, we dachten eerst dat 
ze dat gewoon mooi vonden. Maar nu weten we dat het is om goed gezien te worden in het donker. We kunnen nu wel 
zeggen dat we echte brandweerjongens en brandweermeisjes zijn geworden. Deze week hebben we ook een bolster 
van een kastanje bekeken in onze klas. Het leek wel een cactus! Totdat de juf het opendeed met haar voet, toen zagen 
we dat er kastanjes inzaten. Ze waren nog wit, dus om ze te proeven moet we nog even wachten!  

 

De bezige bijen - juf Isabel 

We gingen met Wannes met de metaaldetector op pad. We hoopten op een schat van een koning maar die konden we 
niet vinden. Oude blikjes, een oud kommetje, stukjes oud ijzer en wat zilverpapier behoorden wel tot onze buit. We 
vonden het heel boeiend. In de klas spelen we met stokken nog metaaldetectortje. We maakten lekkere soep van onze 
moestuinoogst. Het smaakte bij iedereen. Jitske bracht ook nog 3 slakjes mee naar de klas. Die konden we goed 
bestuderen, ze kropen zelfs op onze arm. Dat kriebelde hoor!  We leerden al heel wat bij over slakken. Volgende week 
staat een onderzoekje over het museum op de planning. We leerden dat sommige vondsten van archeologen naar een 
museum gaan. Maar wat is dat eigenlijk juist ?  

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Onze eerste vrije tekst in de vinnige visjesklas is een feit. We hebben met wattenstaafjes in de verf mogen tekenen, om 
er daarna een wonderbaarlijke afdruk van te maken. Wauw, jullie hadden onze gezichtjes eens moeten zien, toen we 
plots onze tekeningen op een ander papier zagen staan! Nadat we ontdekt hadden dat zebra’s wel heel veel strepen 
hebben, hebben we ook onderzocht waar ze leven, wat ze eten,… Senne had een hele grote pompoen mee naar onze 
klas gebracht. Na al onze fantastische ideeën af te wegen hebben we besloten om pompoensoep te maken in de klas! 
Mmm, we kijken er al naar uit!  

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Sinds maandag is ons klasje eindelijk volledig, Rania is terug van vakantie, wat waren we allemaal blij. We leerden weer 
een nieuwe letter en thuis zochten we allemaal dingetjes die met de letter R beginnen. Dinsdag maakten we milkshake 
want Ferre wist hoe je dat moest doen. 's Namiddags gingen we met de schildpadden naar het toneel : Feest voor de 
koningin, we mochten allemaal een piepklein stukje van haar taart proeven. Aster wou nog eens een filmpje zien van 
onze correspondentieklas . Omdat we zagen dat er in die klas bijna niets is en helemaal geen speelgoed , vroegen we 
ons af of wij in zo'n lege klas zouden kunnen werken. We hebben dit experiment uitgetest en ja hoor, we hebben een 
hele dag gewerkt in de lege klas van juf Nathalie. De oma van Mara Julie had lekker Afrikaans gekookt en ze leerde ons 
Afrikaanse dansjes en spelletjes. We knutselden ballen uit oude kranten en in de turnles bij meester Bert 
experimenteerden we met onze creaties.  We kregen ook allemaal een Afrikaans stofje waar we heel de dag in 
rondliepen. En we telden wat af toen de juf en Marlyse het Afrikaanse spel Mancala speelden. Kortom, het was een 
ware onderdompeling in een andere cultuur, maar we hebben er van genoten. 
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De schildpadden - meester Bart  

We startten de week met lekker kokkerellen, verloren brood maken. Eitjes breken, roeren, soppen en dan daarna lekker 
smullen met suiker. Tijdens de nieuwsronde kwamen we te weten dat het nichtje van Noore en de zus van Kaltrina naar 
onze Muizenklas komen. Wel pas na de herfstvakantie. We zagen ook dat veel mensen afval in het water gooiden en dat 
vinden wij echt niet OK.  We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'S'. Het was wel een heel makkelijke letter om 
te vinden. Bijna overal kwamen we een S tegen in de klas. Op dinsdagnamiddag waren we samen met de Uilen naar een 
toneel geweest. Het was een grappig en leuk toneel. We werkten ook aan ons onderzoek van de klok. We leerden de 
cijfers, kopieerden klokken en zochten de juiste klok. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Het woordje van de week is: teen (met inoefening van de letter t). Tijdens wiskunde oefenen we volop onze splitszin, 
bijvoorbeeld: "Saaaaaamen is het 4, ik splits in 3 en 1". Daar horen ook gebaartjes bij. De axen-poppenkast kwam weer 
in de klas: deze keer leerden we de wasbeer wat beter kennen. De wasbeer is degene die graag complimentjes geeft. 
Daarna gingen we zelf aan de slag: we maakten briefjes met complimentjes erop, voor elkaar, of voor een broer, of voor 
meester Bart,.... We versierden ze ook mooi.  Echte wasberen waren we! We leerden over de schildpad die eieren legt. 
Dat kwam door Lucas en Joao die er tijdens de praatronde over vertelden. De poppenkastmachine bracht ons naar 
Mexico, waar Maria met haar pop speelde. De pop was van maïs gemaakt. Maria leerde een schildpad kennen. Nadien 
hebben we ook supermooie schildpadjes gemaakt mét eitjes erbij! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week stond het woordje teen (letter t) op het menu. We oefenden met de letterdoos en de klikklakboekjes. Bij 
rekenen leerden we dan weer het getal 4 op verschillende manieren splitsen. Er viel afgelopen dagen heel wat van de 
bomen,  we gingen daarom op tocht en vonden walnoten, beukennootjes, eikels en kastanjes. Jofranck kende ook een 
liedje. Iets met vorst, voor vrijheid en voor recht. Dat bleek ons volkslied te zijn, we zongen het met zijn allen uit volle 
borst mee. Opgelet, volgende week maandag mogen we lekker lang uitslapen, want dan is het geen school. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

We zijn nog volop aan het oefenen met rekenen tot 20. De toetsjes waren erg goed, dus zeker thuis ook goed blijven 
oefenen! In het woordpakket kwamen we weer woorden tegen met een dubbel kopje. We leerden over tientallen en 
losse blokjes en we losten eenvoudige vraagstukken op. De juf las een verhaal voor over Heer Frederick. Hij was erg 
bang in het donker. We zochten de hoofdpersonages en bespraken de kaft van het boek. We schreven ook zelf een 
verhaal aan de hand van prenten. We leerden ook over het nieuws: dit kunnen we horen op de radio, tv of 
computer. Maandag vond Briek een mooie rups. We zochten op welke vlinder het zou worden. Dit wordt een 
nachtvlinder. We staken de rups in een potje om er de volgende dag verder over te leren. In de klas ontdekten we dat 
de rups een cocon geworden was. Nu kijken we elke dag of we verandering zien en wachten we vol spanning af 
wanneer de nachtvlinder eruit komt. Nu vroegen we ons natuurlijk af of een nachtvlinder ook overdag kan vliegen en 
hoe de rups de cocon maakt. Dit gaan we volgende week verder uitzoeken. We maakten ook tekeningen met wasco en 
ecoline van vlinders. En ook vingertekeningen. Floris had foto's bij van een salamander. Ook hier volgt nog een 
onderzoekje over. In de praatronde kwamen een aantal foto's tevoorschijn van Frimpong als baby. Volgende week gaan 
we starten met de tijdlijn van de kinderen. Kunnen jullie foto's meegeven van jullie kind als baby, peuter, kleuter en een 
recente foto. We kopiëren ze, zo kunnen ze onbeschadigd terug mee naar huis komen. Ilse werd vorige week grote zus 
van Lara! Proficiat!  Denken jullie nog aan de turnzakken en de pantoffels voor in de klas. Enkele kinderen zijn al volledig 
in orde! Prima! 
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben deze week onze onderzoekjes voorbereid. We zochten in onze boeken  naar juiste prenten en tekstjes om 
een antwoord te vinden op onze onderzoeksvragen. We kijken ernaar uit om te beginnen! We leerden tijdens de 
rekenles over de kilometer. We hebben zelf een kilometer gewandeld. Dat vonden we  helemaal niet ver. Dinsdag 
leerden we over de verkiezingen in Amerika. We leerden hoe je een mindmap invult en we maakten met de 
staakwoorden een eigen tekst. We zijn benieuwd wie er president wordt. We hebben heel wat ideeën mochten we zelf 
president zijn... 
 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We speelden deze week per twee een toneeltje van de Heen - en weerwolf. Iedereen vond het leuk. We mochten zelf 
een vervolg op het verhaal verzinnen. We schreven ook al onze eerste vrije tekst. De juf heeft hem uitgetypt. Dan 
maakten we er een tekening met houtskool bij. De juf spoot er dan met een spuitbus over. Onze juf is deze week 
beginnen voorlezen uit Joris en de geheimzinnige toverdrank. We vonden het allemaal een grappig verhaal. Dinsdag 
deden we een rap van cijferend delen. We hebben woensdag een dagje verlof gehad. Dat vond iedereen leuk! Terwijl 
een aantal kinderen het hoekenwerk en de kaartoefeningen afwerkten, konden sommigen werken aan techniek - en 
ontdekdozen. Deze week hebben we ook de eerste schoolradio gedaan. Twee kinderen van juf Elke en twee kinderen 
van juf Ilse. Dat vinden we cool! Iza en Adam 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Deze week zijn we gewisseld van groep: nu moeten de kinderen die vorige week leerden werken met de kaart hun 
onderzoek van de oorlog afwerken. Enkele kinderen zijn klaar met hun onderzoek en gingen aan de slag met 
ontdekdozen. Er is een nieuwe juf in onze klas, juf Jasmien heeft twee weken stage. Ze helpt ons bijvoorbeeld tijdens 
rekenen. Dinsdag werd er een nieuw planningsbord in onze klas opgehangen. Er werd een gat in onze muur geboord 
door de nieuwe klusjesman. Nu weten we wat juf gepland heeft voor ons. Woensdag was het geen school. We hebben 
allemaal leuk gespeeld. Tijdens de taalles van donderdag lazen we grappige artikels over dieren. Volgende week starten 
we met onze eigen onderzoeken. Hier kozen ook veel kinderen voor een dier. We zijn benieuwd naar wat we hierover 
allemaal zullen ontdekken. Lien & Nici 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

We hebben maandag 26/9/2016 een fotozoektocht gedaan we zaten in 3 groepen. Het was in de hele school het was 
heel leuk. Geneviève, Nasma, Oussima en Rania hadden de zoektocht georganiseerd. Nathan heeft dinsdag 27/9/2016 
een presentatie gehouden over mindmappen en hoe je een mindmap kan maken. Na de uitleg maakten we een 
mindmap over onszelf.  Dinsdag 27/9/2016 zijn we naar de  bib geweest.  We zijn boeken gaan zoeken voor ons 
onderzoek over landen, de prehistorie, het noorderlicht en gletsjers. We hebben ook al de onderzoeksvragen gesteld. 
Woensdag was het vrije dag: spelletjes spelen . Donderdag vertelden Lieselotte en Merel ons alles over paarden, 
leerden we om de sleutelwoorden aan te duiden in een tekst, deden we allemaal spelletjes met breuken en werkten we 
nog verder aan onze één-minuutverhalen. Vrijdag werkten we verder aan ons onderzoek. Geschreven door Wiebe, Silke 
en de juf 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Er werd deze week nog hard gewerkt aan de onderzoeken over voeding en het menselijk lichaam. Dinsdag konden we 
niet turnen in de sporthal dus speelden we buiten enkele samenwerkingsspelletjes. Dat was leuk! Vrijdag deden we 
onze eerste grote toets van Frans. We maakten een schriftelijk deel en kwamen ook ieder apart bij de juf voor een 
mondeling stukje. Ook deze week was er een jarige. We konden weer lekker smullen de traktatie van Karo. 
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