
  

         

 

                                                                                  7 oktober 2016  

 

                 
ATELIERS 

Graag ten laatste maandag de briefjes voor de ateliers bezorgen, maandagnamiddag worden de lijsten gemaakt voor de 
kinderen zodat ze dinsdag kunnen kiezen. 

EETFESTIJN 

De inschrijvingen voor het eetfestijn worden verlengd tot en met volgende week woensdag. Bij deze een warme oproep 
om jullie nog in te schrijven. De opbrengst gaat volledig naar het groener maken van de speelplaats! 

ADRESWIJZIGINGEN EN TELEFOONNUMMERS 

Een verandering van adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres steeds doorgeven aan de klasleerkracht en het 
secretariaat van onze school via secretariaat@freinetschoolderegenboog.be of door even persoonlijk binnen te 
springen !  

 

                                      
11/10 : kinderraad 
14/10 : ateliers  
18/10 : kijkdag peuters 
21/10 : tweede leerjaar bibwijzer in de bibliotheek. 
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  
 
De week zijn we uitgerust gestart met op dinsdag leuke activiteiten die juf Elke had voorzien om samen met juf Laura te 
doen in de klas. Juf Elke moest immers een dagje naar een opleiding en was reuzeblij om woensdag weer bij de muisjes 
te zijn! Met juf Laura stempelden we een herfstboom met onze handen en speelden we een noppenspel. Juf Laura ging 
mee turnen en las een fijn herfstverhaal voor. Woensdag maakten we een egel met wasknijpers want juf Elke speelde 
poppenkast...egel was zijn stekels verloren en we moesten mee helpen zoeken! De hamsters kregen ook weer een 
proper hokje en met de fijn motorische ontdekdoos, maakten we een hele gekke mannetjesboom samen, wat een 
teamwork! Gisteren mochten we sjabloneren. Een grote berenpoot nog wel want volgende week gaan we samen met 
juf Isabel en de Bezige Bijen op Berenjacht! We lazen samen het boek en vinden dat wel heel spannend. Meester Bart 
en zijn Schildpadden leerden ons hoe we lippenbalsem kunnen maken dus gingen we nu zelf aan de slag met hun 
stappenplan en ja hoor, heerlijk is dat net nu het kouder is buiten en wij zachte lipjes zullen hebben. Vandaag gingen we 
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nog eens op stap, genieten van de gezonde herfstlucht tussen de bomen. En we gingen ook afval ruimen in de 
Boomgaard, juf Goedele deed een warme oproep om zo onze schoolomgeving proper te houden en daar helpen we 
graag aan mee! 

 

De vlinders  

Voor ons onderzoek van de kastanjebomen gingen we deze week opzoek naar kastanjes en bladeren rond onze school. 
We verzamelden alles in onze herfsthoek. Met het herfstmateriaal gingen we tellen en knutselen. Luz bracht haar rode 
bal mee naar de klas. Onderzoek: wat kunnen we allemaal doen met een bal? We gingen experimenteren met allerlei 
ballen: grote ballen, kleine ballen, botsballen.. Heel leuk! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

We begonnen de week in onze klas met een groot probleem! We hadden een kastanje gevonden, maar we mochten 
hem niet opeten. Maar wat kan je dan wel met zo'n wilde kastanje? Wel, best veel eigenlijk: we hebben er kettingen 
mee gemaakt, je kan het gebruiken als balletje om te voetballen en te gooien, we kunnen het ergens onder rollen en 
dan weer gaan zoeken, je kan het in potjes scheppen... Eerst vonden we de wilde kastanje maar een beetje saai en nu 
vinden we hem super leuk! Woensdag maakten we zelf heerlijke koekjes. Onze klas ruikt nog steeds een beetje naar 
koekjes. Het leukste van al vonden we dat iedereen zo jaloers was op ons! Dan was ons zinnetje: "Je mag kijken naar de 
koekjes, maar alleen de vogeltjes mogen ze opeten". We hebben deze week ook heel leuk bezoek gekregen in onze klas. 
Er zijn verschillende huisdiertjes van kleuters komen kijken. De diertjes waren onder de indruk, maar wij nog veel meer!  

 

De bezige bijen - juf Isabel 

We maakten slakjes van klei deze week en gaven ze met verf mooie kleuren. Het resultaat zal te zien zijn in ons museum 
dat we gaan maken met het forum. Volgende week vrijdag gaan we alvast naar een echt museum. We kunnen op 
bezoek gaan in het Taxandriamuseum en we hebben er al heel veel zin in. Samen met de vinnige visjes zijn we ook naar 
de boomgaard geweest. We vonden appels en peren en konden ons goed uitleven. Terug in de klas hebben we al het 

fruit geteld en oefenden we op meer en minder. We konden zelfs al een beetje plus en min . Rein wil nog weten hoe 
je appelsap kan maken. Het volgende onderzoek staat dus alweer klaar.  

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Mmm, deze week hebben onze visjes lekkere pompoensoep gemaakt. Eerst even kijken wat we daarvoor nodig hadden 
en dan aan de slag! Pompoen, wortels,… snijden, wat een klus. Maar het is ons gelukt! Wat hebben we gesmuld van 
onze overheerlijke pompoensoep. Samen met de bezige bijtjes zijn we naar de boomgaard geweest. Hup, onze laarsjes 
aan en daar gingen we dan. Onderweg hebben we kastanjebomen gezien, maar we hadden natuurlijk eerst meer oog 
voor alle bolsters die op de grond waren gevallen. Eenmaal in de boomgaard vielen onze mondjes nogal open. Overal 
appels! Ik stopte meteen heel mijn emmertje vol. Nadien nog enkele peren erbij. Zo, met allemaal volle emmertjes 
konden we weer terug naar de klas. De dag erna hebben we samen met de bijtjes de foto’s bekeken van onze uitstap, 
heel erg gezellig!  

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week werkten we onze onderzoeksbladen af waar we vorige week geen tijd voor hadden. We maakten ook een 
soort "vriendenboekje" voor onze vriendjes in Kameroen en dachten na wat we leuk vinden in onze klas en wat we later 
willen worden. Het was ook de week van speciale boekjes : de juf las " het boek zonder tekeningen " voor, dat was een 
grappig boek. De dag daarna had Aster " Een boek " bij. Het was een bijzonder boek met bollen en stippen waar op 
geduwd en mee geschud moest worden. Iedereen uit de klas kon wel iets komen doen bij het verhaal. En vandaag 
kwam Eva, de mama van Ferre, werken met ons rond het boek " misschien " van Guido van Genechten. Met de vormen 
uit dit boek konden we prachtige figuren maken, dat was fijn . Ook ons Afrikaans hoekje is leuk , sommigen proberen op 
hun eigen manier mancala te spelen. We zongen weer samen met de klassen van meester Saan , juf Julie en juf Elke, het 
is altijd gezellig om samen de week af te sluiten. 
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De schildpadden - meester Bart  

Het was een week vol flidder en fladder. Vlinders was het onderzoek van de week. We maakten mooie vlinders uit klei 
en gaven deze mooie kleuren. We oefenden al aan ons schrijven met de vlinderweg. We zagen in een poppenkast hoe 
een vlinder wordt geboren en we bedekten de vleugels van vlinders met zoveel mogelijk blokken. Tijdens de 
nieuwsronde vertelde Jannes over een huisbrand. Dest had pandaberen zien turnen op stokken. Op vrijdag maakten we 
nog een wandeling naar onze boomgaard. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week zagen we  het woordje een (letter ee). Tijdens rekenen zijn we druk in de weer met splitsingen. Op dinsdag 
luisterden we naar een verhaal: "De mooie plek". Het ging over een mooie plek in de natuur, die verknoeid werd door 
afval. Nadien gingen we zelf afval rapen en sorteren. Tijdens de vrije werktijd werd er heel wat gestempeld. Anderen 
maken mooie knikkerbanen, en schrijven briefjes naar elkaar. Wij zoeken nog enkele voorlees -mama's, -papa's, ..... 
Vind je het briefje in de boekentas? Mocht je tijd hebben, spring dan gerust onze klas eens binnen.  
Volgende week gaan we donderdag op uitstap naar de boerderij, zorg dat je kledij aandoet die aangepast is aan het 
weer. Heb je laarsjes, doe die dan ook zeker aan! 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week zagen we  het woordje een (letter ee). Bij rekenen gingen we voor het eerst splitsen. Eerst met de autootjes 
en de noten, later met de getalbeelden en op het einde van de week zelfs al met cijfertjes. Op dinsdag gingen we in de 
boomgaard afval rapen. We vonden drie grote afvalzakken vol! In de klas hebben we de spulletjes leren recycleren. 
Norah had een receptje mee voor eierkoeken. Op donderdag hebben we dan experimenteel gekookt met eieren, 
bloem, suiker, .... Het liep een beetje mis tijdens het recept (te veel melk), maar gelukkig liep het goed af. Daarna 
smulden we samen van onze 'lekkere' eierkoeken. Wij zoeken nog enkele voorlees -mama's, -papa's, ..... mocht je tijd 
hebben spring dan gerust onze klas eens binnen. Volgende week gaan we donderdag op uitstap naar de boerderij, 

zorg dat je kledij aandoet die aangepast is aan het weer. Heb je laarsjes doe die dan ook zeker aan! 
 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woordjes met de ui en de uu. We herhaalden de oefeningen tot 20 met plus en min en ook de 
toepassingen. We lazen een tekst en losten er vraagjes bij op. We stelden ook vragen aan elkaar om iets te weten te 
komen. Bij de hoofdletters leerden we deze week hoe we de hoofdletter I moeten schrijven. Dinsdag werkten we onze 
onderzoekjes af rond de rups en vlinder. Onze cocon blijft onveranderd in de klas. We houden het goed in de gaten! 
Donderdag en vrijdag werkten we aan onze levenslijn. We plakten jaartallen en foto's en kwamen te weten wanneer we 
geboren zijn. Ook wanneer we een peuter en een kleuter waren. Op vrijdag 21 oktober gaan we in de voormiddag naar 
de bib met de bus. De bus vertrekt op school om 10 uur. Ik zoek nog 1 mama/papa/oma/opa om mee te gaan. Zin? Dan 
mag je een seintje geven aan de juf.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
Maandag was het heel leuk omdat het verlof was. We deden veel leuke dingen. Tijdens de rekenles  hebben we 1 
kilometer gestapt. Met een meterteller moesten we juist 1 kilometer meten. We vonden het niet ver. We deden 
onderzoek. Er kwamen mama’s en een oma helpen in onze groepjes. We moesten vragen beantwoorden op een 
mindmap. Dit zijn onze onderzoekjes: spinnen, paarden, libellen, wolven,  hoe zijn de dino’s uitgestorven, wat was het 
eerste land op de aarde, hoe barst een vulkaan uit en hoe werkt vuurwerk? Met onze mindmap leerden we een eigen 
tekst schrijven. Sommigen maakten ook al een onderzoeksflap. We deden ook een onderzoek over de verkiezingen in 
Amerika. We hebben een kaarsje aangestoken voor de mama van Rebecca want ze was ziek. We hebben voor de eerste 
keer de kippen verzorgd. Dinsdagnamiddag gaan we naar het toneel in De Djoelen.  
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De olijke olifanten - juf  Elke 

Vrijdag hadden we schoolradio. Het was tof. Maandag hadden we een dagje vakantie. Heerlijk!! Dinsdag deden we een 
gevaarlijk dictee. De juf dicteerde woordjes en die moesten we noteren. Daarna moest iemand anders het verbeteren. 
We deden het allemaal supergoed dus moesten we een gekke opdracht doen. Je tong uitsteken en zeggen 'Ik ben de 
beste', springen als een kikker, knorren als een varken, draaien rond de stoel, ... Ook zijn we gestart met onderzoekjes. 
Er kwamen mama' s en papa' s helpen. We maakten een mindmap, daarna een verslagje en we zochten foto' s. Andere 
kinderen werkten aan natuurfiches, verkeersfiches en rond gezonde voeding. Woensdag kwam professor Vandenuitleg 
langs. Hij had foto' s bij van vreemde dieren. Sommigen waren gevaarlijk, sommigen waren grappig. We mochten bij elk 
dier een naam verzinnen, waar die leeft, wat die eet en hoe zijn jongen noemen. Donderdag deden we een rekentoets. 
We maakten ook een toets van de Eerste Wereldoorlog. Lars bakte een appelcake waar we samen lekker van smulden. 
Oumaima en Elias Maandag doen we mee aan een workshop over de Eerste Wereldoorlog. We stappen te voet naar 
de Warande! Geven jullie je olifanten goede stapschoenen, eventueel een regenjas en een fluovest aan? Dankjewel!  

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

We hebben tijdens de taallessen deze week geleerd over gekke dieren. Ken je een konuiken, kikeend, kaping of aaprus? 
Wij weten er alles van! Nadat we informatie over het zeepaard bestudeerden maakten we hierover ook een quiz. 
Vandaag maakten we onze tweede rekentoets. Morgen hebben we turnen. Gerben en Vic hebben een les over voetbal 
voorbereid. Volgende week zijn het ateliers. We zijn erg benieuwd naar de activiteiten.  
Vic & Lien 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag zijn wij begonnen met een vrije dag. Dinsdag zijn we gaan turnen en het was heel leuk: we hebben koprol 
gedaan, gekropen en aan touwen gezwierd. Woensdag was het gewone dag en ook heel kort. Donderdag hebben we 
actuaronde gedaan en deden we ook een taaltoets. Vrijdag deden we verder onderzoek over de prehistorie, IJsland, 
Friesland en het noorderlicht. Vanik en Merel 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag konden we genieten van een vrije dag. Dat was leuk! Dinsdag trakteerde Floor voor haar verjaardag. We 
konden smullen van lekkere chocomousse en cake. We werkten deze week onze onderzoeksbladen af en iedereen ging 
aan de slag met het voorbereiden van de presentatie. Sommigen kozen voor een powerpoint presentatie of een prezi, 
andere groepjes bereidden een spel voor of kozen voor een filmpje. Vrijdag werkten we rond de eerste wereldoorlog 
ter voorbereiding van de workshop van volgende week maandag. Dan stappen we naar de Warande voor een workshop 
rond WO I.  
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