
  

         

 

                                                               8 december 2017  

 

                 
PERMANENTIE CLB 

De hoofdzetel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de kerstvakantie geopend zal zijn op 

27/12/2017 en 5/1/2018. De CLB-hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 Turnhout. Je 

kan ook telefoneren op het nummer 014/41.33.30 . Meer info omtrent de werking van het CLB kan je 

terugvinden op www.clbgokempen.be  

 

                                      
11/12 : zwemmen L4 + L2A 
12/12 : kijkdag peuters 
14/12 : schaatsen lagere school  
18/12 : zwemmen L4 + L2A 
19/12 : kinderraad  
21/12 : winterfeest in de klassen  
22/12 : winterforum start 13u15 
 
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke  
De muisjes kregen deze week hoog bezoek: Sinterklaas en piet! Ze hadden veel lekkers meegebracht en ook het nieuwe 
zandbakspeelgoed is al uitgetest door veel kinderen. We hebben deze week geleerd over Sinterklaas, piet en slecht-
weer-vandaag. Verhaaltjes, spelletjes in de kring en natuurlijk zijn we ook creatief aan de slag gegaan met verf, wat een 

pret! Sinterklaasmuziek viel goed in de smaak en we kunnen al veel liedjes meezingen.  

 

De vlinders - meester Saan  

Het was deze week feest op school. De Sint kwam langs en we kregen nieuw speelgoed voor in de zandbak. De Sint vond 
dat we mooi kunnen zingen. Joepie! We knutselden al aan onze nieuwjaarsbrieven. Ze zien er echt mooi uit! We 
dachten na over wat we gaan doen tijdens het forum op het podium. Iedereen zeker komen kijken! We deden ook een 
onderzoek over: hoe moet ik knippen? We probeerden om allerlei vormen uit te knippen. Iets uitknippen was een heel 
werkje. Een ander onderzoek ging over lichtjes en lampen: wat geeft er licht in het donker? Hiermee gingen we 
experimenteren. Super leuk! 
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De vogeltjes - juf Tessie  

Wat was het een spannende week deze week! Op maandag keken we al super hard uit naar de komst van de Sint. Toen 
moesten we jammer genoeg nog een dagje wachten voor hij op bezoek kwam op school. Daarom speelden we zelf maar 
Sinterklaas en piet in onze klas. We speelden ook een Sinterklaasspelletje en luisterden heel veel verhaaltjes. We 
speelden zelf een verhaaltje na met poppetjes van de Sint. Op dinsdag was het dan eindelijk zover! Met een beetje 
zenuwen gingen we in de zaal wachten tot de Sint er was. En wees maar zeker dat het leuk was: we zongen liedjes, 
kregen koekjes en snoepjes en de Sint had een groot cadeau bij. We kunnen nu weer met heel veel speelgoed spelen in 
onze zandbak buiten. Stilletjes aan beginnen we ook al te denken aan het forum. We hebben zelf al bedacht wat we 
zullen doen, maar dat blijft voor jullie nog een geheimpje... 
 

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Maandag maakten we samen met de pinguïns en meester Pieter zelf chips. Lekker hoor! Op dinsdag kregen we bezoek 
van Sinterklaas en piet. We zongen samen liedjes en kregen heel wat lekkers en ook nieuw speelgoed voor in de 
zandbak. Op woensdag bracht de bus ons naar de stadsboerderij. Daar mochten we de dieren eten gaan geven. We 
maakten kennis met Babette het trekpaard, met de konijnen Jack, Russel en Missy, met  de geitjes en schapen en de 
kippen. Dat was heel leuk. Eigenlijk wilden we ook nog koeien zien maar die waren er niet. Gelukkig kunnen we in de 
lente naar de koeien bij het ijssloeberke. Vandaag maakten we bij juf Lindsay nog chocomelk. Wat een fijne drukke 
week was het! 
 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie  

We hebben een bijzondere week achter de rug. Dinsdag kwam er speciaal bezoek naar onze school. Sinterklaas en piet 
kwamen langs. Maandag oefenden we alle liedjes al heel erg goed, zodat we dinsdag luid konden meezingen. 
Sinterklaas had ook cadeautjes bij voor ons. We waren heel blij met onze nieuwe spullen voor in de zandbak. Donderdag 
kwam de papa van Luz een sprookje vertellen in de klas. Dit vonden we echt heel erg leuk! We begonnen deze week ook 
al aan onze nieuwjaarsbrieven en dachten al eens goed na over het forum. Er kwamen al een heleboel ideeën uit! 
Hopelijk regent het volgende week nog een keertje, zodat we eens kunnen gaan kijken van waar die regen nu altijd 
komt.  

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

Maandagmorgen vonden we in onze klas een vreemde koffer. Er lag een brief bij van de Sint. Zijn pietjes waren hard 
gegroeid en dus kregen wij hun te kleine kleren. Iedereen wou wel eens piet of zelfs Sinterklaas zijn. We knutselden 
schoorstenen en een heleboel nep-pakjes om in de schoorsteen te stoppen. We speelden ook een paar 
sinterklaasspelletjes met dobbelstenen. De mama van Beverly kwam een middagje helpen in onze klas. Toen we voor 
haar een Afrikaans liedje zongen bleek zij het te kennen , het was een Ghanees liedje en zij komt uit Ghana. De Sint 
kwam ook nog op bezoek en we kregen nieuw zandbakspeelgoed voor alle kleuters. Er lagen op een morgen ook 
letterkoekjes in onze klas. We mochten allemaal de letters van onze naam zoeken en daarna mochten we die dan 
opeten. Gisteren kregen we telefoon uit Kameroen in onze klas. De papa van Mara Julie was op bezoek geweest in onze 
correspondentieklas ginder. Via whatsapp konden we hem zelfs zien daar, dat was leuk. We sloten de week af met een 
mooi Japans kamishibai verhaal van Issun Boshi. Vandaag werden de uilen verdeeld over de andere klasjes omdat juf 
Myriam op controle naar het ziekenhuis moest. 
 

 

De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week verder aan ons onderzoek van ninja. We volgden een blinddoekroute, maakte een ninjaster met 
origami en tijdens een turnles kregen we een heus ninjaparcours. We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'N'. 
We zijn deze week ook van start gegaan met een nieuwe vrije werktijd. We moeten een bal omhoog schieten en 
vangen, een muziekstuk maken met instrumenten, kralen rijgen, figuren naleggen met hout, schilderen met 
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vliegenmeppers en een gezelschapsspel spelen. Op dinsdag kwam de Sint langs. We kregen met alle kleuters nieuw 
speelgoed voor in de zandbak. Er waren geen stoute kinderen. Tijdens de nieuwsronde leerden we over een booshoek 
en skiën in de Ardennen. Vanaf woensdag was juf Mushi in onze klas, want de meester gaat juf Tinneke vervangen, 
vanaf volgende week maandag. De Wasberen kwamen deze week ook nog op bezoek voor een poppenspel met Marcel. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

De woordjes van de week zijn: bus (met inoefening van de letter u), en jas (met inoefening van de letter j). Tijdens de 
wiskundeles oefenen we plus en min, we wegen met de balans, en we betalen met euro's. Het lukt al goed! Op dinsdag 
kwam Sinterklaas in de klas! Dat was spannend! We onderzochten hoe we zélf papier kunnen maken. Echt tof! Onze 
klas lijkt wel een papierfabriek! Volgende week donderdag gaan we schaatsen. Vergeet dus niet je handschoenen en 
een extra paar sokken mee te brengen. 

 

De pinguïns - meester Pieter   

Deze week kwamen er weer twee lettertjes de klas binnen gevlogen. De u (van bus) en de j (van jas) stonden deze week 
centraal. Tijdens het rekenen hebben we veel geoefend met plus- en minoefeningen. Bij plus toveren we er dingen bij 
en als we er wegdoen komt kabouter Minnenmuts langs. Op dinsdag was het de grote dag, de Sint kwam langs! Hij 
kwam in onze klas en vertelde ons dat er dit jaar geen stoute kinderen waren. We kregen buitenspeelgoed om mee op 
de speelplaats te spelen. Tijdens onderzoek hebben we samen met de bijtjes chips gebakken. Zo leerden we van Jannes 
en Toos dat chips gemaakt wordt van aardappelen. Het leukste van al vonden we natuurlijk het proeven van onze eigen 
chips. We brainstormden ook over onze nieuwjaarsbrieven voor de mama's en papa's en hebben de eerste stapjes al 
gezet. Volgende week gaan we naar het medisch onderzoek en gaan we ook  schaatsen. Vergeet dus handschoenen, 
extra paar sokken en een sjaal niet. 
 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week gingen we voor de eerste keer zwemmen. We mochten een Pietenparcours doen en kregen zelfs een 
Pietendiploma. Nadien leerden we woorden met veel medeklinkers vooraan. We luisterden ook naar het verhaal: Jette 
gaat verhuizen. We kunnen al goed zeggen wie de belangrijkste personen zijn en hoe we meer te weten kunnen komen 
over het boek. Bij het rekenen leerden we optellen en aftrekken met een tiental. We herhaalden onze maaltafels en het 
100veld. De namiddagen stonden in het teken van 'De warmste week'. We verzonnen zelf een verhaal en de tekeningen 
erbij. We maakten nog wat dingen om te verkopen en Ruth, Marjan en Aziza kwamen helpen met het maken van 
kussentjes. We zien het helemaal zitten! Maandag gaan we weer zwemmen. Vergeet jullie zwemtasjes niet klaar te 
hangen. 
 
 

De wasberen - meester Thomas  

Deze week hebben we weer hard gewerkt in de wasberenklas. Tijdens de lessen wiskunde oefenden we verder met het 
honderdveld. Ook leerden we de brug tot 100 al. Tijdens de lessen taal luisterden we naar een verhaal over verhuizen. 
Maandagnamiddag maakte we onze eerste wasberenkrant. Onze wasberen werden echte journalisten. insdagnamiddag 
maakten we slijm. Een vieze bedoeling, maar wel superleuk! Donderdagnamiddag bakten we wafels. Ook gingen we op 
bezoek bij de schildpadden om Marcel weer te zien! Vrijdagnamiddag stond helemaal in het teken van schaken. Een 
geweldige week!  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Tijdens atelier hebben we veel gemaakt. Er was ook een zoektocht en een miniwereld maken. We vonden het heel leuk! 
Bij de vervangjuf hebben we dino’s gemaakt van klei. Ze waren allemaal mooi en  we vonden het heel tof. We hebben 
aan onze onderzoekjes gewerkt. Eerst hebben we een mindmap gemaakt, daarna schreven we de tekst en nadien 
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maakten we ons onderzoeksblad. Wat hebben we hard gewerkt! Er kwamen ook ouders helpen. Dinsdag kwam de Sint 
op bezoek. Hij vertelde dat we goed konden rekenen, spellen en taal doen. We zongen een lied voor de Sint: De 
sintendans. De Sint bracht buitenspeelgoed mee voor iedereen. Er waren veel kindjes blij mee. We wandelden naar het 
Begijnhof. Daar werd er voorgelezen in de huisjes en in de Meerloop. Het was superleuk. We hebben een 
nieuwjaarsbrief geschreven voor onze ouders. Wat er in staat is geheim! We zijn donderdag naar een toneel geweest in 
het asielcentrum van Arendonk. Het ging over mensen die eenzaam waren. Het was grappig, droevig en soms een 
beetje eng. Marie, Nele, Floris, Robbe 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Vrijdag waren het weer ateliers. Er waren kei veel leuke dingen te doen. Speculaas en appelflappen bakken, zoektocht, 
mastermind, knutselen met blikken, stopmotionfilmpjes maken, ... en nog veel meer. We gingen voor de eerste keer 
zwemmen en kregen een pietendiploma. We legden een heel parcours af in het water. We vonden het superleuk! 
Sinterklaas en piet brachten een bezoekje aan onze klas. Ze gaven ook een cadeau voor heel de lagere school. Allemaal 
nieuw spelmateriaal. Dinsdag bezochten we het Begijnhof waar we konden genieten van verhalen uit de oude doos. We 
mochten ook in één van de huisjes. Dat vonden we heel gezellig. Donderdag gingen we naar een toneel. Dat was in het 
asielcentrum in Arendonk. Het was een grappig, mooi, ontroerend toneel. We hebben hard gelachen. We willen nu ook 
iets doen voor de vluchtelingen daar. Daarom willen we graag speelgoed inzamelen zodat de kindjes daar ook een 
kerstcadeau krijgen. Het is bijna nieuwjaar en daarom knutselden we al aan onze brieven. Noor was jarig en trakteerde 
op kei lekkere taart. We hebben heerlijk gesmuld. We hadden een topweek! Yasmine en Oumaima 
 
 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

We hebben een gevulde week achter de rug. Maandag deden we samen met meester Bram allerlei activiteiten die te 
maken hadden met de prehistorie: zelf vuur maken (met een vuurboog, magnesiumstick, vuurstenen), een tijdlijn 
aanvullen, een geit melken (geen echte natuurlijk ), pijltjes naar een doel schieten, bikkelen. Als afsluiter roosterden 
we een marshmallow boven het vuur. Lekker! Dinsdag kwam de Sint langs met veel complimenten, wat lekkers en een 
mooi cadeau voor alle klassen. Donderdag gingen we naar Inuk, locatietheater in het asielcentrum in Arendonk, door 
Studio Orka. We kregen indrukwekkend theater te zien dat zowel grappig als droevig was. We brainstormden voor onze 
nieuwjaarsbrief, maakten werkjes bij onze vrije teksten, deden nog een controledictee en wat toetsen hier en daar.   
Volgende week maandag doen we een workshop met GoodCook. Dan gaan we iets lekkers maken met fruit en groente. 
Een snijmesje en –plankje niet vergeten.  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag hebben we brieven geschreven of knutselwerkjes gemaakt voor onze correspondentievriend. We hebben 
ook onze knikkerbaan afgewerkt. Dinsdag was de Sint langs gekomen. We kregen speelgoed voor op de speelplaats. 
Omdat we donderdag naar een toneel gaan, bereidden we ons ook al voor. We dachten na over wat voor ons een echte 
thuis is en wat we niet zouden kunnen missen. Donderdag gingen we dan naar het toneel, Inuk. Het toneel was in het 
opvangcentrum van Arendonk. Dat toneel ging niet over asielzoekers, maar wel over mensen die op zoek waren naar 
een thuis. Ze kwamen tijdens een onweer allemaal samen in een oud hotel. Vrijdag gaan we ons voorbereiden op de 
volgende STEM-activiteit: we gaan leren over vulkanen. Jitske & Fien 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week maakten we een affiche over het boek dat we lazen voor de boekenronde. We zijn ook al gestart met het 
knutselen van de nieuwjaarsbrieven voor onze ouders. Vrijdag gingen we naar het asielcentrum in Arendonk. Daar 
zagen we een voorstelling van studio Orka: ‘Inuk’. De voorstelling is geïnspireerd op plekken waar kinderen leven in 
omstandigheden waar ze niet thuis zijn. Het was een speciale voorstelling. Het speelde zich af in een tot hotel 
omgebouwde elektriciteitscentrale. We hebben ervan genoten! 
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