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Slogan gemaakt door de kinderen van het 4de leerjaar  

 

                                      
9/3 : weekafsluiter 14u45 voor de kinderen  
12/3 : zwemmen L1B + L5B 
15/3 : talentendag 6

de
 leerjaar 

16/3 : lentebrunch voor de kinderen  
 
 

                                            
 

De muizen - juf Elke – juf Mushi  
Zoals jullie wel konden afleiden uit ons praatrondeboek, was "auto" het meest frequent gebruikte woord van deze week 
in de muizenklas. Het begon allemaal maandag toen de peuters plots door het raam een grote bus voor de school zagen 
staan. "Auto! Auto!" Was dat wel een auto? Natuurlijk hebben we dan onderzoekjes rond auto's en andere voertuigen 
gedaan deze week. We leerden het liedje "Klein rood autootje" zingen en uitbeelden, we knutselden onze eigen auto's 
(ja hoor wij kunnen al met de auto rijden, check maar in onze gang), luisterden naar het verhaal van "Kaatje op de fiets", 
etc. 

 

De vlinders - meester Saan  

ARABELLA is ziek geworden in onze klas. Ze staat vol met rode stippen. Gelukkig zijn er veel vlinders om haar weer beter 
te maken. Na een week te kunnen rusten met veel goede zorgen is ze weer beter om bij iemand te gaan logeren. Bravo 
aan onze vlinderdokters!  We zijn bezig met een leuk onderzoek over inktvissen en haaien die in de zee leven. Het is wel 
spannend en erg donker onderwater. Volgende week vrijdag is het weer weekafsluiting met alle kinderen van de school. 
Leuk om samen liedjes te zingen! 

AGENDA 

KLASSEN 

INFO 
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De vogeltjes - juf Tessie  

Onze juf was aan het begin van deze week ziek en daarom was juf Lore enkele dagen in onze klas. We vonden het super 
leuke dagen met juf Lore! We hebben samen nog verder dingetjes onderzocht over dino’s. We hadden een zandbak 
waarin allemaal botjes verstopt zaten en die moesten we dan opgraven. We hebben een grote dinopoot gemaakt en 
hierop gestempeld met kleine dinopootjes. We maakten dino-puzzels, we versierden dino’s met klei, we leerden tellen 
door dino’s stekels te geven met wasknijpers… Het was weer een hele drukke dinoweek! Volgende week gaan we nog 
dino’s meten en daarna starten we een onderzoekje over atletiek, want dat vinden we een gek woord!  

 

De bezige bijen - juf Isabel 

Deze week hadden we een kleine camping in onze klas. Eerst hadden we een wit tentje opgezet, maar die vonden we te 
klein. Toen bracht meester Bart een andere tent mee voor ons. Dat was een speciale tent, we hadden geen stokken 
nodig zoals bij de witte tent. Meester Bart gooide ze in de lucht en floeps daar stond de tent al. Dat vonden we 
spectaculair. We vonden het heel gezellig in de tent, we konden er zelfs met zen allen in. We lazen verhaaltjes en lagen 
lekker knus in slaapzakken. Er werden ook heel wat vlaggetjes geknutseld. Ferre leerde ons hoe we dat best konden 
doen. We leerden zo ook al een beetje over vormen want met onze vormendoos erbij ontdekten we dat de vorm van 
het vlaggetje geen vierkant is zoals we eerst dachten maar een rechthoek. Volgende week leren we nog wat meer over 
vormen. Tijdens plannetjestijd waren er weer heel wat leuke plannen: poppenkastpopjes maken, handstand oefenen, 
hartjes leren tekenen, zaadjes planten, een zee maken.... Er werden weer prachtige dingen getoond in de toonronde. 
 
 

Vinnige visjes - juf Julie   

 De visjes genoten op maandag van het stralende zonnetje na het koude vriesweer. We trokken er samen met de 
vogeltjes op uit naar de speeltuin om ons helemaal te laten gaan. Super vonden we dat! Ook kwam Lowie op maandag 
weer langs en maakten we kennis met de letter P. Dit ging vlot, de visjes kenden meteen een heleboel woorden met 
deze letter. Ook op donderdag was het letterkoffertje weer een succes. Wat zien we Lowie toch graag tevoorschijn 
komen! We maakten kennis met bednet deze week en kwamen vrijdag zelfs in pyjama naar school. Hier keken we een 
hele week naar uit en we konden niet wachten tot het vrijdag was. Ook onderzochten we hoe je lippenbalsem maakt. 
Door het koude weer hadden we hier heel veel deugd aan en vonden we het ook geweldig om dit zelf te maken. Met 
ons stappenplan konden we zelfs helemaal alleen aan de slag. En natuurlijk werd het getest en goedgekeurd om mee 
naar huis te nemen. Een drukke, fijne week!  
 

 

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore 

De klas van de wijze uilen werd deze week omgetoverd in een restaurant. Maandag begonnen we de week met een 
gezond ontbijt met platte kaas, vers fruit en cornflakes. Broos wist te vertellen dat het niet het seizoen was voor 
aardbeien en dus kwam er nog een spontaan onderzoekje de klas binnen : welke seizoenen zijn er ? We gingen bij juf 
Tine in de klas naar een filmpje kijken van Blessing die in Afrika was geweest. We leerden ook nog een Afrikaans 
spelletje met steentjes. Dinsdag kwam het vokke van Tuur Brusselse wafels bakken in de klas. We leerden van hem dat 
alle stripverhalen van Nero eindigen met een «wafelenbak». We dronken ook nog versgemaakte  chocomelk, dat was 
lekker. Woensdag maakten we placemats, die hadden we wel nodig in ons restaurant. We gingen ook aan de slag met 
strijkparels. Donderdag kwamen de mama’s van Imran, Imaan en Rein harira ( Marokkaanse soep ) maken in de klas. De 
soep was overheerlijk. We hielpen met selder snijden, servetten vouwen en de tafels dekken. We deden ook nog een 
telspel met natuurmaterialen. En vandaag konden we de week afsluiten met een uitstap naar een pizzarestaurant. Nu 
hebben we echt wel genoeg gesmuld. De mama’s van Daan en Bas gingen met ons mee. We gingen ook nog in pyjama «  
bednetten » bij juf Myriam thuis. Teo wist ons te vertellen wat bednet juist inhield en daarom gingen we dat eens 
uittesten op het bed van de juf. Via de ipad konden we met de klas van juf Tine praten en we zongen samen een liedje 
en leerden nog de letter P . Ook kwam er nog iemand van de krant op bezoek. Het was een drukke , fijne week. 
 

De schildpadden - meester Bart  

We werkten deze week verder aan ons onderzoek van haren. We maakten een zelfportret en met behulp van wol gaven 
we ons gekke haren. Via techniek gingen we kijken hoe een tondeuse juist werkte. We leerden ook nog een liedje over 
de kapper. We leerden ook een nieuwe letter, de 'A'. We deden een rekenspel, vol met moeilijke oefeningen. Xander 
had deze week ook een 'rainstick' bij. We wilden graag weten hoe ze zo'n instrument maken. We zijn dan zelf aan de 
slag gegaan om het te maken. We zijn ook nog van start gegaan met een nieuwe vrije werktijd. Bouwen met clics en 
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sponzen, spiegelparels, steeknagels, spelen met dieren en letter- en cijfermat zitten erin. Tijdens de nieuwsronde 
kwamen we te weten dat Senne zijn papa stopt met voetballen, dat de film Coco de beste tekenfilmprijs heeft 
gewonnen en dat het wereldrecord tiramisu op 267m staat. 

De lieveheersbeestjes - juf Tine 

Tijdens de rekenles leerden we over spiegelbeelden en over de klok (we leren nu ook zinnetjes als "Het is 7 uur 30"). 
Natuurlijk blijven we ook volop plus- en minoefeningen maken en vraagstukjes oplossen. Tijdens de taalles leerden we 
verder over sch en ng, en over samenstellingen (zoals boom + hut = boomhut). We leren ook dat "hem" over een jongen 
gaat, en "haar" over een meisje. Maandag keken we naar een filmpje over Ghana. Blessing is er in februari op school 
geweest  en we zagen een filmpje over de Ghanese school, waar Blessing mee les volgde. Sommige dingen waren 
hetzelfde, andere zaken waren anders: er stond geen verwarming, maar er was wel een groen bord, zoals in onze klas. 
Er waren geen tafels en stoelen, maar wel schoolbanken. En er was een juf, net als bij ons! De wijze uilen waren ook 
mee komen kijken, want die zijn ook heel erg geïnteresseerd in Afrika. We leerden een tof Ghanees doorgeefspelletje: 
"Obwisana sa nana". Op dinsdag gingen we naar de poppenzaal. De poppen leerden ons dat er heel veel plastic in de 
zee zit en dat dat erg ongezond is voor het zeeleven. Tijdens de turnles hebben we heel wat dieren uit de ongezonde 
zee gered. Op donderdag maakten we zélf speeldeeg volgens een stappenplan. Het was eigenlijk ook weer een soort 
slijm, maar dan met eetbare ingrediënten. Op vrijdag was het bednetdag. We kregen contact met de kleuters van juf 
Myriam. Die lagen allemaal ziek in bed  en leerden via bednet de letter p. We leerden ook over de maan en dat die er 
verschillend kan uitzien. Wisten jullie dat het Arabische woord voor volle maan, "Badr" is? De zin van de week: "Ouders 
hebben vaak veel te doen."  

De pinguïns - meester Pieter   

Deze week kwam meester Nick stage doen bij ons in de klas, dat vonden we leuk. Op maandag gingen we zwemmen, 
deze keer was het pretbad en mochten we vrij spelen en van de schuifaf gaan. Op dinsdagnamiddag trokken we samen 
met de lieveheersbeestjes naar de poppenzaal. We zagen daar:`Plasticsoep`, een toneel/poppenspel over de 
weggooimaatschappij en de gevolgen daarvan voor mens en natuur. We vonden het een leuk toneel en het maakte heel 
wat bij ons los. Tijdens de lesjes rekenen leerden we over de meter en deden we moeilijke minoefeningen (TE - E = TE) 
zonder overschrijding. Tijdens taal leerden we over de -nk en de -ch. Met meester Nick deden we een onderzoekje over 
de pinguïn. We werkten in verschillende groepjes en maakten pinguïns van klei, leerden waggelen als een echte pinguïn 
en leerden over de verschillende soorten pinguïns (en hun vrienden en vijanden). De pinguïn is trouwens een vogel die 
graag vis eet. Volgende week vrijdag is het lentebrunch en moeten we geen boterhammetjes meenemen. 
 
 

De duizendpootjes - juf Nathalie  

Deze week haalden we nog wat toetsen verder in. We leerden wat korte, lange en andere klanken zijn. We namen een 
geboortekaartje onder de loep en kwamen te weten welke informatie we daarop vinden. We herhaalden onze maal- en 
deeltafels en de bewerkingen tot 100 en we leerden over blokdiagrammen en patronen. Tijdens de namiddagen 
bouwden we een levenslijn op van onszelf, onze ouders en onze grootouders en gingen we naar een toneel: Vlieger 
zonder koord.  
 

De wasberen - meester Thomas  

Deze week schreven we dit tekstje met alle wasberen samen. Donderdagnamiddag hadden we een leuke zoektocht in 
de school. We kregen van juf Lore verschillende opdrachten. Dit deden we allemaal goed. Daarom kregen we van juf 
Lore een echt diploma! We hadden ook een grote groepsknuffel. Tijdens de rekenlessen leerden we de maaltafel van 6. 
Wasberen zijn echte rekenwonders. Zestien dikke duimen aan alle wasberen! Tijdens de lessen taal maakten we 
taalpuzzels. Dit vond iedereen super! Ook leerden we een verhaal in onze eigen woorden vertellen. Dinsdagnamiddag 
gingen we naar toneel. Het was een toneel zonder woorden. Bij het toneel mochten we ook met vliegers gooien. Dit 
vonden de wasberen heel fijn. Wasbeer Dora vindt het geweldig om te lezen in de klas. De week was super super super 
leuk!  

De coole kikkers - juf Barbara 

Bij juf Mirjam hebben we verder gewerkt aan onze zoötroop. Nu moeten we nog mannetjes knippen en dan zijn we 
klaar.  Als we het laten draaien, gaat het bewegen. Maandag kwam er een meneer vertellen over mediawijsheid. We 
leerden over ‘online zijn’. Als je iets post op internet, kan heel de wereld het weten. Dus je moet goed nadenken voor je 
dat doet. We leerden ook hoe je een veilig wachtwoord kan maken. Dinsdag gingen we met de fiets naar het 
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Woonzorgcentrum Sint Lucia. Daar hebben we de oude mensen nagetekend en vragen gesteld.  Er was iemand die de 
overgrootmoeder van Fiere had gekend. Het was heel leuk. Iedereen had mooi getekend. Er was allemaal oude muziek, 
ook van Bobbejaan Schoepen. Donderdag stonden we in de krant met ons bezoek aan het rusthuis. We werden 
geïnterviewd met een machientje. Woensdag gingen we naar Thomas More. We kregen daar een armbandje. We deden 
vanalles rond afval. We leerden ook dat je afval niet altijd moet weggooien. Je kan ermee knutselen of spelletjes spelen. 
We kregen allemaal een zak met leuke spulletjes.  Donderdag zijn we begonnen aan de presentaties van onze 
onderzoekjes. Tijdens rekenen wilden we leren cijferen tot 10 000. Dat hebben we keigoed gedaan! We lezen nu ook 
met het eerste leerjaar. We lezen elk met een kindje. We moeten helpen met lezen, ook als ze fouten maken. Romaisa, 
Frimpong 

 

De olijke olifanten - juf  Elke 

Omdat bewegen belangrijk is, kwamen er vorige week vrijdag studenten naar onze school. We hadden een dansje 
geleerd en om vijf voor twaalf moesten we dat met de hele school samen dansen. De studenten deden met ons mee. 
We kwamen in de krant. Het was leuk. Dinsdag leerden we over het verschil tussen kikkers en padden. Donderdag gaan 
we helpen met het veilig overzetten van padden. We hebben over kansarmoede geleerd. We zagen aan de hand van 
verhalen van Robbie hoe moeilijk kansarme mensen het hebben en we onderzochten het nut van sparen. Vier olifanten 
van onze klas gaan op dinsdagavond sporten met meester Bert. Ze vinden het echt top! Komen jullie ook niet mee 
doen? Maandag gingen we voor de laatste keer zwemmen en kregen we pretbad. Dat was weer veel fun! In de 
namiddag kwam er iemand in de klas vertellen over veilig op het internet. Dat was héél leerzaam. Bij de 
kaartoefeningen ontdekten we meer over het natuurbehoud in onze provincie. Woensdag gingen we naar Thomas 
More. Daar organiseerden ze voor ons workshops rond afval. We knutselden een portefeuille uit een melkbrik, we 
maakten een raket met een leeg flesje en leerden afval sorteren. Op het einde kregen we nog een zakje vol 
verrassingen. Verena en Bo 

 

De kleurige kameleons - juf Goedele  

Maandag hebben we uitleg gekregen over mediawijsheid. Maandag hebben we ook nog veel nieuwe woordjes van 
Frans geleerd. Shamani hield een spreekbeurt over Suriname en Jan over tennis. Nu weten we er veel meer over. We 
hebben ook veel geleerd over het verkeer: voorrangsregels en veiligheid. Nu kunnen we elke dag oefenen voor de Grote 
Verkeerstoets na de paasvakantie. Woensdag hebben we hard gewerkt. We mochten bij Frans zelf een dialoogje maken. 
Vrijdag hebben we weer best veel toetsen en werkten we verder aan onze vrije teksten en onderzoeksbladen. Lien en 
Lore  

 

De zotte zebra’s - juf Ilse  

Maandag is er iemand geweest die voor het 5
e
 en het 6

e
 uitleg kwam geven over veilig spelen en werken op internet. 

Iedereen vond het superleuk en leerzaam. Dinsdag waren er presentaties over de oudheid. Er waren 4 groepen (Egypte, 
Griekenland, Romeinen a, Romeinen b). Tijdens de turnles hebben we gedanst. Tijdens eigen plannetjestijd heeft Jitske 
een trap van kapla gemaakt, Nell heeft een powtoon gemaakt en Laure is bezig met een handtas naaien. Bij Frans 
hebben we bevelen leren geven en daarna hebben we "Didier dit" (de juffrouw zegt) gespeeld. Rivano 

De funky monkeys - juf Ann 

Maandag kwam er een spreker ons wat meer vertellen over mediawijsheid. We leerden meer over onze privacy online, 
veilig omgaan met foto’s online en digitaal pesten. Verder werkten we deze week nog aan onze onderzoeken over 
verschillende beroepen. We leerden ook wat meer over verschillende vormen van werk, waarom mensen werken en de 
verschillende beroepssectoren waarin je kan werken. 

Drop-je-dopje 
 
Het 5de-6de leerjaar van de 7sprong in Leuven, onze correspondentieklas, zamelt plastieken doppen in voor een 
slechtziende. De doppen worden gerecycleerd. Met het geld kan Kris een blindengeleidehond kopen. Onze klas helpt 
mee. Willen jullie ook meehelpen? Er staat een doos voor de doppen bij de deur van de zotte zebra’s, daar mag je de 
doppen insteken.  
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