
  

         

 

                                                                                  9 december 2016  

 

                 
Muziekinstrumenten 

Er staan in de gang van het derde, vierde en zesde leerjaar nog heel wat muziekinstrumenten. 
Kunnen de eigenaars deze ophalen aub? Info bij Tinneke. 

 

Dolfijn 

Dolfijn, de crèche op ons schooldomein, is reeds volzet tot begin 2018. Gelieve tijdig aan te melden 
indien jullie een plaatsje nodig hebben voor opvang. 

 

                                      
2/12 : ateliers      
6/12 : Sint op school     
13/12 : kijkdag peuters + kinderraad  
22/12 : kerstfeest klassen 
23/12 : winterforum om 13u30 MET WINTERBAR 

! 3 FEBRUARI QUIZ ! 
 

                                            
 

 

De muizen - juf Elke  

Eindelijk was het zover! Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen naar onze school en lieten veel lekkers en fijne 
cadeautjes achter. Vader Hoof en meester Saan speelden gitaar en we zongen en dansten erop los. De Deugnietenpiet 
had de zak met geschenken verstopt in de klas maar onze Muizen hadden de schat al snel gevonden! En de Pieten lieten 
zelfs snoepjes achter in onze pantoffeltjes. We zijn gestart met knutselen aan de nieuwjaarsbrief. Natuurlijk hebben we 
er nog wel wat werk aan maar binnenkort kunnen jullie het bewonderen. Woensdag mochten enkele kleuters uit alle 
klassen, mee naar de bejaarden, met juf Isabel en juf Elke. We zongen liedjes (en ook nu, was Vader Hoof van de partij) 
en smulden van een lekkere wafel met slagroom en chocomelk. De "oma's" waren in hun sas en onze kleuters genoten 
mee. "Waar is dat feestje?!" Met een grote glimlach op de snoeten en een hoedje van papier op het hoofd, namen we 
afscheid van elkaar. Gisteren kwam juf Reinhilde in onze Muizenklas want juf Elke en meester Saan gingen op 
nascholing en hebben weer veel ideeën kunnen opdoen. Vandaag maakten we verfijsjes en moeten we het onderzoekje 
over smelten en vriezen nog afwerken. Het zesde leerjaar kwam voorlezen, dat deden ze goed!  
 

INFO 

AGENDA 

KLASSEN 
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De vlinders - meester Saan  

Het was een spannende week. De Sint kwam langs op onze school. We kregen leuke cadeautjes voor onze klas. De 
grapjespiet verstopte auto's, blokken, een pop en een voetbaltafel in de klas. Hier moesten we met een plan naar 
zoeken. Dat was moeilijk maar na een tijdje hadden we alles gevonden. Met het nieuwe speelgoed hebben we al veel 
gespeeld. Een grote dankjewel aan de Sint en zijn pieten! We zijn ook al gestart met het knutselen van de 
nieuwjaarsbrieven. Enkele kinderen uit de klas van juf An kwamen voor ons een leuk verhaal voorlezen. Wat deden ze 
dat goed! 

 

De vogeltjes - juf Tessie  

Een deeltje van onze klas hebben we deze week helemaal veranderd in een kasteel! Eerst moesten we goed nadenken 
hoe een kasteel er uit ziet en daarna konden we het met karton in onze klas maken. Daar hebben we al heel veel plezier 
beleefd! 6 december was het een spannende dag, de Sint kwam op bezoek! We hebben hem allemaal een handje 
gegeven daar waren we super trots op. Hij bracht heel wat cadeautjes in onze klas. Daar hebben we al heel fijn mee 
gespeeld. De dag nadat de Sint weg was, vroegen we ons af waar die nu naartoe was. Daar hebben we dan ook een 
onderzoekje over gedaan. 
 

De bezige bijen - juf Isabel 

Wat een leuke week! Sinterklaas kwam op bezoek en we zongen samen allemaal liedjes voor hem en dansten de 
pietendans. We kregen ook pakjes voor onze klas! We moesten ze wel goed zoeken want de zwarte pieten hadden ze 
verstopt. We kregen lego, puzzels en spelletjes. We hebben al goed gespeeld met ons nieuw speelgoed. Rein had ook 
nog groot nieuws. Zijn babybroertje Otte is geboren. Joepie! Proficiat voor de hele familie. Door de koude wind 
klaagden een aantal bijtjes over pijnlijke lippen. Daarom deden we een onderzoekje over zelf lippenbalsem maken. De 
schildpadden kwamen bij ons uitleggen in de klas hoe we dat best konden doen want zij deden hier al een onderzoek 
over. Vandaag zijn we aan de slag gegaan en maakten we allemaal een potje lippenbalsem. Onze lippen zullen nu snel 
genezen en blinken hoor! Volgende week beginnen we aan onze nieuwjaarsbrieven! 

 

De vinnige visjes – juf Julie  

Deze week was het al weer zo ver, Sinterklaas en zwarte piet kwamen op bezoek in onze school. Wat keken we hier 
naar uit. ’s Morgens stonden we te springen om onze zelfgemaakte pietenmuts en mijter op te zetten. We wilden ze zo 
graag aan Sinterklaas laten zien. We wachtten vol ongeduld in de sportzaal: “Waar zijn Sinterklaas en zwarte piet? Is hij 
er al bijna, juf?”. We zongen luidkeels mee met de liedjes die Vader Hoof en meester Saan op de gitaar speelden. Toen 
eenmaal Sinterklaas en zwarte piet er waren mochten we onze danspasjes laten zien van de pietendans. We leken net 
echte zwarte pieten. Ook onze juf  en juf Tessie mochten hun zangkunsten laten horen aan Sinterklaas, want ohjee, ze 
moesten een liedje gaan zingen voor alle kindjes, juffen en meesters. We vonden dit erg grappig! Nadien kregen we nog 
een handje van Sinterklaas en werden we toch allemaal een beetje verlegen. Het was echt een gezellig moment samen. 
We vonden het super leuk en kijken al uit naar volgend jaar! Verder hebben we deze week ook gekeken naar de 
krokodillen. We waren toch even verrast toen we zagen hoe een babykrokodil uit zijn ei komt en hoeveel tanden een 
krokodil heeft. Brrr, het waren er super super veel!  

 

De wijze uilen - juf Myriam  

Deze week knutselden we Sint- en Pietenkronen. Dinsdag was het dan eindelijk zo ver, de Sint kwam op bezoek op 
school. Hij had een brief en cadeautjes verstopt in onze klas. We kregen wel 20 nieuwe auto's, barbiepoppen , 
strijkparels en nieuwe vormpjes. Dat was leuk. We deden ook nog een onderzoekje in onze klas over verschillende 
soorten chocolade. We maakten een schema en zagen dat de meeste kinderen melkchocolade het lekkerste vonden. 
Edith had een zwembrevet gehaald van 12 meter. We gingen in de gang eens meten hoe ver Edith dan wel kon 
zwemmen. Juf Sima kwam een Perzisch verhaal vertellen in de klas. Het ging over een jongetje, Samaan, dat zich nooit 
wilde wassen. Sima vertelde het in het Perzisch en daarna vertaalde ze het in het Nederlands. De dag daarna maakten 
we tekeningen over het verhaal en schreven er de tekst bij. Het werd een prachtig boekje waar juf Sima heel blij mee 
was. We knutselden ook al onze nieuwjaarsbrieven. Rouqaya had ook een speelgoedje bij waar Arabische verzen 
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uitkwamen. En sommige dingen werden ook gezongen. Vandaag mochten we allemaal in een andere klas gaan werken 
want de juf moest naar het ziekenhuis. 
 

 

De schildpadden - meester Bart  

Deze week kwam Sinterklaas op bezoek. We oefenden onze pietenkunsten door het afleggen van een echt 
pietenparcours. We kregen van de Sint leuke cadeautjes. We zijn op buurtwandeling geweest op zoek naar cijfers. We 
vonden er heel veel en leerden de betekenis ervan. Nu weten we dat elk huis een huisnummer heeft, zodat de postbode 
de post kan bezorgen, hoe snel auto's mogen rijden en dat elke bus een eigen nummer heeft.  We dachten deze week 
ook al na over onze tentoonstelling. Als je wil weten wat we bedacht hebben, moet je komen kijken. Om de week af te 
sluiten kwamen enkele Funky Monkeys voorlezen in onze klas. 

 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Deze week leerden we  de woordjes reus (met de letter eu), en jas(letter j). Tijdens rekenen leerden we splitsen met 3 
splitsbeentjes, en gingen we weer wegen met de weegschaal. We maakten een maquette van onze klas en daarna 
toverden we de maquette om tot een plattegrond. We luisterden naar het laatste verhaal uit het boek "Geluk voor 
kinderen": Kagoe wordt gelukkig wanneer hij rust heeft. De mama van Anouk las een verhaal dat we cadeau kregen 
tijdens de voorleesweek.: "Het land van de grote woordfabriek". We aten lekkere soep van de mama van Joao. Joao had 
trouwens een heel mooi boek meegebracht over de maan. Nu onderzoeken we elke avond hoe de maan eruit ziet. Kijk 
maar mee! En we leren een Portugees kerstliedje over een dennenboom! 

 

 

De pinguïns - meester Pieter  

Deze week leerden we de woordjes reus (letter r) en jas (letter j). We hadden ook een grote toets van rekenen. Op 
dinsdag was het dan eindelijk zover de Sint kwam langs in onze klas. Hij bracht voor ons allen wat lekkers. In zijn kar 
zaten leuke spelletjes en knutselspulletjes voor in de klas. Gelukkig waren we (de meeste toch) allemaal flink geweest 
dit jaar. Seppe is deze week zwerfvuil vrijwilliger geworden, hij leerde ons over afval en sorteren. We trokken zelf op 
pad en binnen de 5 minuten was onze zak al helemaal vol. Schoenen, flessen, rubberen buizen en andere dingen 
vonden we. We leerden ook van afval leuke dingen maken. Zo maakten we van melkkartonnetjes kleine leuke 
portemonneetjes. Ook onze nieuwjaarsbrief en tekst begint al vorm te krijgen, we verzinnen die trouwens zelf met 
eigen ideetjes. 

 

De duizendpootjes - juf Nathalie 

Deze week oefenden we woorden met sch, schr, str en spr. Omdat de juf er 2 dagen niet was, maken we het dictee pas 
volgende week, zo kunnen we nog wat oefenen. We leerden ook over het alfabet en klinkers en medeklinkers. Ook 
telden we weer op tot 100. Deze keer leerden we hoeveel 32 + 4 was en dat 4 + 32 hetzelfde is. We rekenden ook met 
euro's.  We hadden ook belangrijk bezoek deze week. De Sint kwam ons bezoeken! Hij had lekkers bij een cadeautjes! 
Een nieuw spel om te rekenen met de tiptoi, een smartgame en een tekenspel. We mochten het al uitproberen en 
vonden het heel erg leuk. Robbe had een paar weken geleden een boek bij over hoe een straat er vroeger uitzag. We 
namen dit eens wat beter onder de loep en begonnen er een onderzoekje over.  
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De coole kikkers - juf Barbara 

Alle kinderen werkten mee aan de tekst. 
We hebben onze nieuwe juf gezien voor vrijdag,ze heet juf An. Ze is lief. De Sint kwam naar onze klas. Hij bracht een 
basketbal, raketjes en een knutseldoos. Hij had zijn dik boek bij. Hij had zijn pieten bij, ze waren heel grappig. We 
mochten zijn staf vasthouden en hij vertelde hoeveel jaar hij was ( 814). We deden ook ateliers. We konden uit heel veel 
dingen kiezen. We vonden het dolfijn! Onze onderzoekjes zijn bijna af. Ze zijn heel leuk. Onze mama’s en oma’s kwamen 
helpen, dankjewel! Het CLB kwam langs en ze onderzochten iedereen. We zijn allemaal goedgekeurd! We kregen 
gelukkig geen spuitje maar moesten onze ogen testen en onze lengte meten. We kwamen ook ons gewicht te weten. 
Maandag gaan we naar een workshop in de Warande. Denk aan fluovest, regenjas en stapschoenen en kleren die vuil 
mogen worden. 

 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Vrijdag deden we tijdens turnen fietsbandenvoetbal. Dat vonden we wel cool! Dinsdag kwam de Sint in de klas. We 
kregen drie leuke gezelschapsspelletjes en snoep. Woensdag leerden we over het alfabet in andere talen. We maakten 
ook kennis met het braille, morse en gebarentaal. We onderzochten welke talen er thuis gesproken worden en maakten 
hier verschillende diagrammen van. We begonnen ook aan onze nieuwjaarsbrieven. We gaan hier nog niets over 
verklappen. Donderdag gingen we naar het toneel '1000 stukjes'. De kinderen die er in mee speelden hebben een 
beperking. We vonden het heel knap! Deze week maakten we ook onze onderzoeksboeken! Jitske en Maya 

 

De neuzende neushoorns - juf Ilse  

Maandag hebben we het kwaliteitenspel gespeeld. We moesten allemaal iets zoeken waar we goed in zijn. Woensdag 
zijn we gestart met naaien. Vrijdag moeten we verder doen, we hebben nog veel werk. Gelukkig komen er veel mama's 
helpen. Donderdag zijn we naar het toneel geweest. Dat ging over kinderen met een beperking, die eigenlijk dezelfde 
dromen hebben als ons. Juf Myriam kwam ook vertellen over Kameroen. We willen iets doen voor de klas in Kameroen 
waar juf Myriam contact mee heeft. Daarom laten we ons sponsoren tijdens onze veldloop. Die staat gepland op vrijdag 
20 januari. Thomas & Ellis 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Deze week kwam de Sint op bezoek. Hij bracht leuke leesboeken, waar de juf dezelfde dag nog uit voorlas. We zongen 
voor de Sint een Frans sinterklaasliedje. We zijn ook gestart met onderzoek. Tijdens de turnles deden Thobe, Achraf, Cis 
en Bas voetbal met een groep kinderen terwijl een ander groepje met de juf koprol oefende. Het voetbal was leuk en 
ook het tuimelen lukte voor iedereen meteen al veel beter. Tijdens wiskunde onderzochten we de eigenschappen van 
vierhoeken en tekenden we ook zelf vierhoeken. Tijdens de Franse les oefenden we de namen van kledingstukken en 
kleuren. We deden ook nog mondelinge en schriftelijke toetsen van Frans. Ook onze nieuwjaarsbrieven krijgen stilaan 
vorm. Iedereen doen zijn best om een brief te schrijven die recht uit het hart komt. Vrijdag knutselden we ook al aan 
onze nieuwjaarsbrief.  

 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag kwam de mama van Eben langs met zijn baby broertje Stellan. Dat vonden we heel leuk! We werkten deze 
week ons onderzoek over verschillende talen af. Dinsdag kwam de Sint ook voor ons langs en bracht enkele leuke 
cadeautjes. Iedereen deed deze week zijn best om een zelfgeschreven tekst te maken voor de nieuwjaarsbrief voor 
onze ouders. Vrijdag gingen enkele kinderen voorlezen bij de kleuters. Dat was tof! 
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