
  

         

 

                                                               8 juni 2018  

 

                 
* De werkgroep ruilwinkel heeft op maandag 4 juni van 15u tot 17u30 het laatste inzamelmoment. Ze zijn ook nog 
opzoeken naar kledingrekken en kinderkapstokken.  
 
* De klas van juf Tine is op zoek naar reserve zwembroekjes voor jongens! Afgeven kan bij Tine. 
 
* Vanaf 14 juni stoppen de huiswerkklasjes voor dit schooljaar. 

 

                                      
11/6 : facultatieve verlofdag = GEEN SCHOOL  
Week van 12/6 en 18/6 : oudercontacten kleuters en lagere school 
18/6 : zwemmen L1A + L5A / rol- en glijweek 1

ste
 graad  

22/6 : ateliers  
25/6 : zwemmen L1A + L5A 
26/6 : schooluitstap lagere school  
27/6 : afscheid K3 en L6 18u polyvalente zaal  
29/6 : DE SCHOOLDAG EINDIGT OM 11u30 NABEWAKING TOT 12u45 + rapporten lager + regenboogfestival  
 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  
We hebben deze week geknutseld voor onze lieve papa's, want zondag is het Vaderdag. We moesten hiervoor met onze 
vingers spatten met verf en spatten met een borstel en een foto laten maken. We vierden de 3de verjaardag van Alexis: 
hieperdepiep hoera voor haar! De kroon werd mooi versierd en de muisjes maakten weer een kleurrijke tekening als 
aandenken. We gingen naar de Piratenspeeltuin spelen en mochten naar hartenlust knippen en plakken. Deze week 
speelden enkele visjes en vandaag ook bijtjes mee in onze klas omdat de juffen afwezig waren. De rups Pardiepardaf 
liep door de klas en we bootsten de apen na in hun gekke bewegingen. Er waren stempels in onze klas waar we de 
enveloppe voor papa mee versierden maar ook vrij mee mochten experimenteren. Mama Liesbeth kwam met "baby zus 
Jet" van Mie, naar onze klas. Jet werd bewonderd en de mama vertelde over haar beroep als verpleegster aan de hand 
van een leuk boek. Dank je wel hiervoor! 

 

De vlinders - meester Saan  

De vlinders werken deze week verder aan het cadeau voor Vaderdag. Het is echt heel mooi geworden! We deden 
enkele onderzoeken: hoe moet ik voetballen? Wat zijn letters? Hoe kan ik iets maken met stof? We puzzelden veel en 
schreven mooie vrije teksten! 
 
 
 

AGENDA 

KLASSEN 

INFO 
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De vogeltjes - juf Tessie  
Onze vogeltjes hebben deze week heel hard gewerkt aan hun cadeautjes voor Vaderdag. Dit deden ze met heel veel 
plezier, omdat ze al de papa’s ZO graag zien! Ze kunnen niet wachten om hun cadeautje te geven op zondag. Onze 
dierentuin werd volledig afgemaakt en we hebben er deze week superhard mee gespeeld. Het lijkt net een echte 
dierentuin! Op woensdag zijn we met enkele kleuters van alle klasjes gaan wandelen in het stadspark met de bejaarden. 
Daar hebben we genoten van het mooie weer. Donderdag hebben we nog eens eigen plannetjestijd gedaan, want dat 
was alweer even geleden. We bedachten weer de allerleukste plannetjes. Op vrijdag maakten we een vrije tekst. Dit 
deden we door te schilderen met dieren. 

 
 

De bezige bijen - juf Isabel 

We werkten hard aan een leuk cadeautje voor onze papa's. Wat zijn we benieuwd of ze het leuk gaan vinden! We 
leerden een leuk liedje over cowboy Billie boem. Dat zongen we uit volle borst en telkens werden er nieuwe dieren 
verzonnen of getoverd uit onze voeldoos.  Er werd ook heel wat gepuzzeld deze week. Knappe prestaties! Onze 
wandelende takken doen het goed. We vinden dat ze al gegroeid zijn. De mama van Elise kwam het verhaal van Eefje 
Donkerblauw voorlezen in de klas. Wat hebben we daar van genoten!  
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

Deze week was onze juf afwezig. We speelden en werkten mee in de andere kleuterklassen. Dit was fijn! 

 
 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De Wijze Uilen wilden wel eens weten wat de vuilniswagen bij ons komt ophalen. Nu weten we heel goed in welke 
vuilbak ons afval hoort. We hebben een leuk liedje geleerd over de vuilnisman, we kennen het helemaal van buiten! Op 
donderdag zijn we naar de Liereman geweest met de Schildpadden. Wat was dat leuk! Daar zijn we een huisje 
tegengekomen met bijen in. Daarom willen we graag nog een onderzoekje over bijen, wespen en hommels, dit doen we 
vrijdag. 

 

De schildpadden - meester Bart  

Deze week zijn we voor de laatste keer gaan zwemmen. Het was supertof. We hebben ook heel hard aan onze 
cadeautjes voor Vaderdag gewerkt. We leerden deze week ook al een beetje kaartlezen tijdens de oriëntatieloop. 
Tijdens de nieuwsronde kwamen we dan weer meer te weten over een inbrekende ijsbeer, een vulkaanuitbarsting en 
smog. We deden een rekenspel waarbij snelheid heel belangrijk was. Op donderdag gingen we samen met De Wijze 
Uilen naar De Liereman. In het bos van Bo moesten we allerlei opdrachten doen rond de natuur. We beklommen de 
uitkijktoren om vogels te spotten.  
 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens de rekenles maken we minoefeningen tot 20, en leren ze ook languit schrijven. We leerden ook over de klok. 
Half 8 benoemen we als 7 uur 30. Tijdens taal leerden we over voorvoegsels: be- zoals in beleefd, ge- zoals in geluk, ver- 
zoals in versier. We kunnen al lange woorden lezen en schrijven! En we leren doe-woordjes: ik fiets, jij zwemt, zij speelt, 
hij springt. We zijn druk in de weer met een interessant cadeautje voor Vaderdag. Nog even geduld, vaders! We gingen 
afval rapen met grijpers. Leuk was dat! De dieren uit het Axenbos zouden trots op ons zijn! Sommige kinderen zijn niet 
in orde met het turngerief. We turnen nog de hele maand juni op dinsdagen. Zorgen jullie dat je kind in orde is? In de 
week van 18 juni is er een rol- en glijweek voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Meer info volgt! 
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De pinguïns - meester Pieter   

Maandag waren we onze dag gestart met een oriëntatieloop. We moesten verschillende soorten dieren zoeken, en dat 
was niet altijd even gemakkelijk. In de klas leerden we dan weer over wegen en meten, betalen met de euro en het 
blokdiagram. Zo oefenden we met ons winkeltje het teruggeven op 20 euro, kwamen we erachter dat sommige 
boekentassen te zwaar wegen. We deden een proefje waardoor we een emmer met 5l water ondersteboven houden 
zonder dat je iets morst. Dinsdag hadden Noore en Jannes citroenmunt gevonden en maakten we onze eigen gezonde 
`limonade`. Via een onderzoeksvraag van Fleur leerden we dan weer alles over de appel en plantten we zelf enkele 
pitjes. Bij juf Tineke stond dan weer alles in teken van Vaderdag en knutselden we er op los. Want volgens ons zijn onze 
papa`s echte superhelden. Tot slot had de meester vrijdag nog een verrassing voor ons in petto. Naar aanleiding van 
een onderzoekje maakten we samen pizza`s en aten we ze er daarna ook met heel veel smaak op.  
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week herhaalden we woordjes uit verschillende woordpakketten. We bekeken ook reclame voor vakanties en 
maakten een vergelijking. We ontwierpen ook zelf een affiche voor een land. Bij het rekenen maakten we plus- en 
minoefeningen tot 100, werkten we met breuken en herhaalden we maal- en deeltafels. Deze week kwam Peter bij ons 
de oriëntatieloop begeleiden. We leerden kaartjes lezen en gingen op pad. We werkten aan ons Vaderdagcadeau en 
mama Ruth kwam voorlezen en we deden hierbij een rustoefening.  

 

De wasberen - meester Thomas  

De zomervakantie komt in zicht bij de wasberen. We leren onze laatste nieuwtjes van het tweede leerjaar. Tijdens de 
lessen rekenen oefenden we op de maaltafels. Dit deden we met verschillende spelletjes. Tijdens de lessen taal werkten 
we rond vakantie. We maakten onze eigen affiche voor onze droomvakantie. We maakten zelfs echte reclame. We 
ontdekten dat mensen in reclame vaak ‘liegen’ en dat we niet alles moeten geloven. Deze week werkten we ook verder 
aan onze cadeaus voor Vaderdag. Wat is het prachtig om te zien hoe graag de wasberen hun papa’s zien. We bewogen 
deze week ook veel. Tijdens de oriëntatieloop oefenden we op het kaartlezen. Dit ging in het begin moeilijk, maar nu 
gaat dit al super goed.  

 

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam maakten we katapultvliegers. We hebben het uitgetest en het werkte heel goed.  Het was deze week rol- 
en glijweek voor ons. We gingen naar het skateplein. We mochten steppen, rolschaatsen en skaten. Bij taal leerden we 
over verwijswoorden. We hebben tijdens taal ook gediscussieerd en onze eigen mening leren geven. We speelden ook 
een gemeenteraad na. We moesten de ideeën rond de nieuwe straat voor school uitwerken in verschillende partijen. 
Juf zei welke ideeën er waren. Eerst moesten we over de ideeën discussiëren. Dan moesten we stemmen voor elkaars  
partij met kaplablokken. Daarna moest je bij de partij gaan zitten waar je voor stemde. Zo waren er partijen met veel 
kinderen en weinig kinderen. Dan moesten we verder discussiëren. We beslisten dat de straat een tunnel moet krijgen 
met veel natuur en speeltuintjes. We raapten nog zwerfvuil deze week in de straten rond de school. Dat is goed voor de 
natuur!  We deden het heel goed! We vonden zelfs een motorwiel. We maakten een stappenplan want we gaan nog 
eens zelf lesgeven. Sommigen gaan onderzoek doen. Zondag krijgt papa een cadeautje! Ona, Ibrahim, Briek, Miro 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

We hebben de afgelopen dagen veel toetsen gedaan. Het was heel fijn dat we de laatste talentenmiddag bij meester 
Thomas deden. We leerden tekenen op de computer. Maandag hadden we oriëntatieloop. Dat was heel leuk! Meneer 
Peter gaf ons eerst de verkeerde kaarten. We hebben daardoor veel tijd verloren. We werden wel een beetje boos. We 
vinden de rol - en glijweek heel leuk! Donderdag gingen we naar het skatepark! Cool! Donderdag was er ineens 
onverwacht een brandalarm. Op het einde van het schooljaar mogen we met heel de klas gaan zwemmen in de vijver 
van Flor. We oefenen ook voor het voetgangersexamen. Flor en Fiona 
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De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag gingen we nog een keertje zwemmen en in de namiddag wandelden we naar de bib om informatie te zoeken 
voor ons laatste onderzoek van dit schooljaar. Die onderzoekjes zijn inmiddels opgestart. Dinsdag gingen we nog een 
keer naar STEM. We maakten in de klas van Britt een zenuwspiraal: draden strippen, gaatjes boren, draadje in 
lusterklemmen bevestigen, ijzerdraad plooien. Niet zo eenvoudig allemaal. Maar de zenuwspiraal werkte bij iedereen! 
De rest van de tijd hebben we heel hard gewerkt. We bereidden in de klas onze eindtoetsen voor. Zo leren we hoe we 
kunnen leren: wat kunnen we al goed, wat moeten we nog herhalen en op welke manieren kunnen we oefenen. Een 
deel van die eindtoetsen is inmiddels al achter de rug. Gelukkig is er maandag een vrije dag want volgende week vliegen 
we er weer in! Dinsdagnamiddag is het ook onze beurt voor de oriëntatieloop. Daarvoor fietsen we naar het Stadspark. 
Zorgen jullie voor een fiets die in orde is? Dankjewel! 

 

 

De zotte zebra’s - juf Ilse - meester Bram 

Maandag: maandag hebben we aan Vaderdag gewerkt.  

Dinsdag:  we hebben piramides gemaakt tijdens turnen. 

Woensdag:  we hebben ook een eindtoets getallen gemaakt. En we hadden het eerste lesuur levensbeschouwing in de 
plaats van het laatste lesuur.  

Donderdag: hebben we een eindtoets van bewerkingen gemaakt. 

Vrijdag: vandaag is de meester er niet hij moet ook studeren voor een grote toets. We werden verdeeld in groepjes. We 
hebben een eindtoets van luisteren. 

Iza en Jitske 

 

De funky monkeys - juf Ann 

Deze week bekeken we de onthoudfiche van onze tijd en van het bestuur van België. We sloten ook de lessen rond 
seksuele en relationele vorming af. We bespraken nog het thema anticonceptie en namen eens een kijkje in de 
anticonceptiekoffer. Woensdagvoormiddag gingen we naar het stadhuis voor de proclamatie van het fietsexamen. Wat 
was dat een groot succes! Wel 8 van de 15 funky monkeys behaalden een score van 100% en we kaapten de tweede 
prijs weg. Dat wil zeggen dat we binnenkort met zijn allen naar Bobbejaanland mogen. Super! 
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