
  

         

 

                                                                                  5 mei 2017  

 

                 
* De kaartenactie van de kinderraad loopt als een trein! Dank je wel iedereen om jullie zo in te zetten! Ten laatste 

vrijdag 12 mei mag alles binnengebracht worden bij de klasleerkrachten. 

* De werklijst voor ons schoolfeest zit in de boekentassen van de kinderen. Graag ten laatste donderdag 11 mei weer 

terug meegeven naar de klassen, dan kunnen wij het overzicht maken tegen zaterdag. Alvast bedankt voor alle hulp! 

                                      
13/5 : schoolfeest vanaf 13u 
16/5 : kijkdag peuters  
25/5 en 26/5 : verlofdag en brugdag = geen school  
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke – juf Mushi   

Deze week begon onze week op dinsdag, want maandag was het geen school. Vorige week vrijdag zijn we een 
onderzoek gestart rond stenen. Deze week hebben we hieraan verder gewerkt. De aanleiding van dit onderzoek was dat 
de kleuters zelf een aantal keren stenen van de speelplaats hadden meegenomen naar de klas. Er zat een steentje bij 
dat glinsterde en ze noemden het “De Toversteen”. Dat vonden de peuters ongelooflijk interessant. “Juf, ik wil ook een 
toversteen. Juf, ik ook, ik ook!” Het viel op dat het onderwerp heel erg leefde in de klas, dus besloten we samen met de 
peuters stenen te gaan zoeken op de speelplaats van de school. Na de stenenjacht hebben we de stenen eerst 
waargenomen, besproken en spelenderwijs vergeleken met elkaar. Er zijn grote stenen, kleine stenen, zware stenen, 
lichte stenen, ruwe stenen, gladde stenen en stenen in allerlei verschillende kleuren. Wat kan je allemaal doen met 
stenen? De zelfgemaakte toverstenen zien er prachtig uit! Vrijdag krijgen de muisjes ze mee naar huis. 
Donderdag zijn we gestart voor Moederdag. De muisjes hebben gekozen wat ze willen maken. De cadeautjes voor onze 
lieve mama’s zijn in de maak! We sluiten de week af met een brainstorm voor het schoolfeest. 

 
 
De girafjes – juf Tinneke – juf Lindsay  
Deze week gingen we aan de slag met ons onderzoek over vissen. We hebben drie visjes in onze klas : een oranje, een 
witte en een zwarte. We hebben nu allemaal hoekjes rond vissen en de beweeghoek met de grote opblaasvissen vinden 
we heel leuk. We speelden ook een vissenspel met schaduwen, maakten onze eigen vis met vilt en puzzelden mooie 
vissen. We knutselen ook volop voor het optreden op het schoolfeest  en werken aan onze cadeautjes voor Moederdag.  
Lekker druk dus ! 
 
 
 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

We zijn al druk aan het werk met ons cadeau voor Moederdag. Maar het blijft nog tot volgende week een verrassing 
voor onze mama! We dachten ook al een keer na over wat we graag willen doen tijdens het schoolfeest. Dat wordt nog 
oefenen! Vrijdag bakten we heerlijke koekjes in onze klas met de eieren van onze kippen. Mmm... Dat was smullen! 
Even ter herinnering: de postkaarten die je niet hebt verkocht terug meebrengen naar school voor vrijdag. 
 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Joepie, eindelijk regen deze week op school! Meestal vinden we dat niet zo leuk, maar deze week wel. We gingen 
verder met ons onderzoekje over waar er overal water is. We merkten dat de regen ook water is en daarom wilden we 
gaan dansen in de regen. We brachten allemaal een paraplu mee naar school en we vonden de regendans kei leuk! De 
waterval die we vorige week maakten, hebben we deze week ook kunnen uittesten. En ja hoor, hij werkt! Vorige week 
hadden we in onze klas een zwembadje met water waarmee we konden spelen. Deze week toverde onze juf plots 
schuim in het water. Daarmee konden we onze handen wassen, zoveel mogelijk schuim proberen te vangen, een baard 
maken en nog veel meer! Het schoolfeest komt stilletjes aan dichter bij, daar hebben we deze week ook al hard voor 
gewerkt. Maar wat we dan zullen doen, dat gaan we nog niet verklappen... 

 

De bezige bijen - juf Isabel – juf Elke  

We startten onze week met een jarige in de klas: Teo werd 5 jaar en trakteerde met heerlijke toepasselijke 
Regenboogijsjes. Wat hebben we gesmuld! Nog een dikke hip hip hoera voor onze vriend. Binnenkort komt er een druk 
weekend aan: schoolfeest EN Moederdag. We zijn deze week alvast gestart met de cadeautjes voor onze mama's in 
elkaar te knutselen. Nog even geduld en onze bijtjes mogen dit mee naar huis nemen om mama te verrassen. 
Tussendoor werkten we verder aan ons onderzoek rond zaaien en moestuin. We geven onze gezaaide plantjes elke dag 
vers water en wachten geduldig tot de eerste blaadjes komen piepen. We oefenden ook met aantallen rond de 
moestuin en maakten een verhaal rond logische volgorde van zaadje tot plant. Op donderdag was het talentenronde. 
De bijtjes die in onze klas bleven, maakten verschillende hapjes waarvan we lekker konden smullen. Vrijdag werken we 
onze pakjes voor Moederdag af! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Deze week begonnen we met een vulkanendans, in de lucht, op de grond, op papier. Het was geweldig! We hebben 
heel hard gewerkt voor het schoolfeest, we hebben gedanst, geknutseld, gezongen,... We zijn volop aan het oefenen 
geweest! Verder zijn we op stap gegaan rond onze school: naar de boomgaard, het bos,... We hebben daar heel wat 
voorwerpen gevonden zoals takken, stenen en blaadjes. Nu wilden onze visjes graag weten wat het zwaarste was dat ze 
gevonden hadden. Hiervoor hebben we zelf een weegschaal gemaakt en zijn we aan de slag gegaan. Een hele klus, maar 
super leuk! Volgende week gaan we nog verder oefenen voor het schoolfeest en ook Moederdag komt eraan, 
spannend! 
 

 

De wijze uilen - juf Myriam – juf Melissa  

Op dinsdag zijn we samen met de schildpadden gestart voor het schoolfeest, we hebben de rollen verdeeld en zijn 
gestart met knutselen. Ook voor Moederdag zijn we aan de slag gegaan, maar dat is natuurlijk nog een verrassing. Op 
woensdag deden we ons onderzoek rond spinnen, de kinderen wilden graag weten hoe het komt dat een spin een 
spinnenweb kan maken. Donderdag was de juf jarig, dus bakten we wafels en de juf had ook nog ijs bij om bij de wafel 
te eten. Vrijdag was het dan onze beurt om te gaan zwemmen met de klas en in de namiddag hebben we verder 
geknutseld voor het schoolfeest en Moederdag. 
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De schildpadden - meester Bart  

We hebben deze week al heel hard gewerkt rond het schoolfeest, onze attributen maken, rollen verdelen en toneel 
verzinnen. We werkten deze week verder aan ons onderzoek van haar. We gaven onszelf een gek kapsel en keken naar 
een filmpje vanwaar haar komt. We hielden ook een brainstorm over het cadeautje voor Moederdag, rarara wat zou het 
worden?  Verder speelden we een taalspel waar we de letters moesten zoeken. Ook speelden we een dobbelspel waar 
we de auto in het juiste cijfer moesten parkeren.  

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens rekenen oefenen we volop brugoefeningen. Tijdens taal leren we over meervouden (1 mier, veel mieren), en 
over de verdubbelaar (kippen).  We zijn druk in de weer met het voorbereiden van ons groot forum.  We dansten en 
stapten op muziek (als een zon, als een verdrietige kip, als een trotse kip,...). We luisterden naar blije en verdrietige 
muziek. Tijdens de vrije werktijd werd de goeie oude meccano uitgehaald en maakten we afdrukken met verf en gelli 
plates. Maandag gaan we voor de allerlaatste keer zwemmen. Iedereen mag ook zwemkleren meebrengen, om een 
keertje met kleren in het water te oefenen. Je moet er zeker niets nieuws voor kopen. Het gaat om een T-shirt met 
korte mouwen, een broek met korte mouwen en schoenen. Eventueel kan je hiervoor de pantoffeltjes van de turnles 
gebruiken. 
 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze korte week is alweer voorbij gevlogen. Tijdens de lesjes rekenen zijn we volop brugoefeningen aan het maken. Bij 
taal hebben we voor het eerst kennis gemaakt met verdubbelende medeklinkers en gaan we langzaamaan volwaardige 
zinnetjes schrijven. We knutselden in de namiddagen verder aan ons moederdagcadeautje en starten al met de 
voorbereidingen van ons schoolfeest. Vrijdag trokken we voor een hele namiddag met de bus naar de kunstacademie. 
Daar waren we uitgenodigd om onze creativiteit eens de vrije loop te laten gaan. Opgelet: maandag gaan we voor de 
allerlaatste keer zwemmen. Iedereen moet ook zwemkleren meebrengen, om een keertje met kleren in het water te 
oefenen. Je moet er zeker niets nieuws voor kopen. Het gaat om een T-shirt met korte mouwen, een broek met korte 
mouwen en schoenen. ( Bij kinderen die al een A-diploma hebben is dit anders!) Eventueel kan je hiervoor de 
pantoffeltjes van de turnles gebruiken. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woordjes met g en ch. We maakten ook onze toetsen van taal en rekenen. We beluisterden 
ook het verhaal van Aadje Piraatje. We leerden de maaltafel van 8 en herhaalden de klok. We werkten deze week heel 
hard aan onze act voor het schoolfeest. Volgende week is het al zover!  
 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Bij juf An maakten we een mini-duikboot. We deden het met een kleibolletje, een dopje van een balpen en een fles met 
water. We moesten knijpen in de fles zodat de duikboot naar onder ging. We zijn dinsdag naar een toneel geweest ‘ De 
schaar van de tsaar’. Het was in een kapel in Merksplas. We vonden het leuk. Het ging over een gezinnetje die om beurt 
mama, papa en kind waren. Uit een buis kwamen er allemaal dingen. Op een dag kwam de tsaar en toen was alles 
anders.  De tsaar wilde de baas spelen. We zijn klaar met ons moederdagcadeautje. We zijn bezig aan het forum voor 
het schoolfeest.  We willen er nog niks van verklappen! We kregen onze kaartjes die we gemaakt hebben. We moeten 
ze nu verkopen. Ze zien er heel mooi uit! Maandag gaan we zwemmen. Denk aan de kledij voor het 
diplomazwemmen. 
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De olijke olifanten - juf  Elke 

De juf maakte voor ons ballondieren. We kregen allemaal een hondje van haar. Samen met de neushoorns en de kikkers 
gingen we naar een toneel. Het was in de kapel in de Kolonie in Merksplas. We vonden het een raar toneel. We 
knutselden een cadeau voor Moederdag. We gaan nog niets verklappen. Sommige kinderen maakten ook zelf 
wasmiddel. Nell bracht het recept en stappenplan mee. Maandag hadden we een extra dagje vakantie! Axel en Senne 
 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag was het geen school. We startten de week met veel nieuwe plannen: ons knutselwerk voor Moederdag, de 
rollenverdeling voor het forum... We hadden deze week al mooie resultaten, maar hebben nog veel werk. 
Een tijdje geleden gingen we naar de kippenboerderij. We kregen van de boerin een boek met recepten met eieren. 
Dat bracht ons op het idee om zelf wafels te maken. Vrijdag komen oma Marcella en juf Myriam. We gaan samen 
wafeltjes bakken. Ellis & Gerben 
 

De dassige dasjes - juf Goedele  

Maandag 1 mei  was het de dag van de arbeid = vrije dag. Bas en Achraf presenteerden in de praatronde hun ideale 
voetbalteam. Silke las haar vrije tekst voor over Rocky het paardje. Lennert en Ziggy hadden een gezelschapsspel en 
legden tijdens de praatronde de spelregels uit. Dinsdag  hadden we een quiz gedaan over gewervelde en ongewervelde 
dieren. We wisten er al heel veel over.  Woensdag hadden we twee toetsen één grote toets van Frans en één van 
wiskunde. Donderdag werkten we verder voor Moederdag en beslisten we wat we voor het schoolfeest zouden doen 
zodat we vrijdag konden starten met de voorbereidingen. Silke en Viktor 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week werd hard gewerkt aan de cadeautjes voor Moederdag. Tijdens onderzoek werkten we verder aan onze 
onderzoeksbladen van de verschillende hulporganisaties. We zijn ook al volop bezig geweest met het voorbereiden van 
het schoolfeest. !! In de komende weken hebben de kinderen regelmatig hun fiets nodig. Nog even de data op een rijtje: 
dinsdag 9/5 oefenen fietsexamen, dinsdag 16/5 fietsexamen, vrijdag 19/5 duathlon. 
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