15 september 2017

INFO
STRAPDAG - WERKGROEP VERKEER
Kom op vrijdag 22 september allemaal te voet of met de fiets naar school! Als er meer strappers ( stappen of trappen )
zijn dan kinderen met de auto verdienen jullie een beloning.
FORMULIEREN
Kunnen jullie alle formulieren die ingevuld moeten worden ten laatste maandag terug mee naar school geven aub?

AGENDA
18/9 + 25/9 : zwemmen L3 + L2B
26/9 : kinderraad
27/9 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

KLASSEN

De muizen - juf Elke
De eerste onderzoekjes hangen in onze gang op en de eerste vrije tekst hebben we ook vandaag gemaakt. Met een
tovertechniek nog wel! We vonden stokken in de Boomgaard en zochten naar een manier om ze nuttig te gebruiken in
de klas dus maakten we stokpenselen met een doek eraan en gevuld met gedroogde pasta. Dit was leuk om mee te
stempelen, te experimenteren en te schilderen. We deden ook de eerste keer mee aan opendeurtje en vonden dit een
fijne ervaring. We vertelden in de afsluitronde allemaal waar we gespeeld hadden en met wie. Onze praatronde begint
stilaan ook vorm te krijgen, het praatrondeboek vinden jullie in de gang, over onze klas aan de muur. We deden een
vouwdruk en maakten vele puzzels. In de klas stonden veel fijn motorische spelletjes en we speelden met de juf een
memoriespel.

De vlinders - meester Saan
Deze week deden we een onderzoek over huisdieren. Welke huisdieren kennen wij? Welke huisdieren hebben wij? ...
We brachten foto's mee van onze huisdieren en Fien de hond van Marit kwam even op bezoek in onze klas. Ze was
super mooi en lief! We schilderden onze huisdieren en keken naar de poppenkast waarin de huisdieren van Arabella
langskwamen. We zijn ook gestart met het onderzoek: Hoe moet ik een ketting maken met parels? Hiermee gaan we
volgende week verder aan het werk. Tijdens opendeurtje hebben alle kinderen kunnen kiezen in welke klas ze eens
graag willen spelen. Het was heel gezellig en leuk! De vlinders hebben hun eerste klasraad gehouden en deden dit al
heel goed! Als afsluiter van de week hebben we leuke liedjes gezongen en de meester speelde op zijn gitaar. Arabella is

ook voor de eerste keer mee op bezoek gegaan. We wachten al vol spanning af naar wat ze allemaal gaat meemaken
tijdens het weekend.

De vogeltjes - juf Tessie
De eerste onderzoekjes zijn deze week van start gegaan in onze vogeltjesklas. We deden een onderzoek over de ananas.
Onze juf bracht een ananas mee naar school, zodat we deze konden proeven. De meeste kindjes vonden het heel
lekker! Het was wel een beetje gek dat de ananas prikte op onze tong toen we hem op aten. Met de blaadjes van de
ananas maakten we een mooi schilderij. Eén van onze vogeltjes moest naar de dokter. We weten dat een dokter vaak
een tas bij heeft en nu hebben we een onderzoek gedaan over wat er allemaal in de tas van de dokter moet zitten. 's
Ochtends komen we op verschillende manieren naar school. Er zijn in onze klas wel 5 manieren hoe onze kindjes naar
school komen: te voet, met de gewone fiets, met de bakfiets, met de auto en met de bus. We maakten deze week ook
onze eerste vrije tekst in de vogeltjesklas.

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi
Enkele bijtjes vertelden dat ze in de zomer op vakantie zijn geweest met het vliegtuig. Dit leidde tot verschillende
onderzoekjes rond vliegen en vliegtuigen, een door de bijen geliefd onderwerp, zo blijkt. Wat kan er allemaal vliegen?
Wie heeft er al eens op een vliegtuig gezeten en hoe vond hij / zij dat? Uit welke delen bestaat een vliegtuig? Hoe maak
je een reis met het vliegtuig? Mogen de huisdieren mee op het vliegtuig? Hoe dan? Ook hebben we een leuk liedje
geleerd over vliegtuigen. Om dit te leren, hebben we de tekst omgezet in / gevisualiseerd met zelfverzonnen tekeningen
("gedichtenband"). Op deze manier was het heel leuk en hadden we het liedje snel onder de knie. Een eigen vliegtuigje
maken staat nog op de planning. Donderdag was het voor de eerste keer terug 'opendeurtje' voor de bijen. Het was lief
om te zien dat de meeste bijen in de klas van juf Tessie wilden gaan spelen, hun voormalige juf.

De vinnige visjes – juf Julie
Deze week gingen we verder met ons onderzoekje over dinosaurussen. Er kwamen heel wat verhalen tevoorschijn over
hoe het komt dat er nu geen dino's meer zijn. Na een grondig onderzoek kwamen we erachter en maakten we er ons
eigen verhaal over. Er werden ook kastanjes mee naar de klas gebracht. Kunnen we deze opeten? Dat moesten we toch
even onderzoeken. We kwamen erachter dat het wilde kastanjes waren. Jammer zeg! Maar onze visjes hadden al snel
gezien dat er naast de school een hele grote boom vol kastanjes staat. Toch even gaan piepen of we die wel konden
opeten. En ja hoor! Het zijn tamme kastanjes, maar helaas waren ze allemaal nog heel klein. We besloten om
binnenkort nog eens een keertje te gaan kijken en te proeven natuurlijk! We lieten onze dansmoves zien op het
straplied, speciaal voor strapdag. Wat blijkt?! Onze visjes zijn allemaal grote dansers! Weer een fijne week achter de
rug, wat vliegen die dagen toch snel.

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore
Onze juf Myriam is eventjes niet op school en is tot en met volgende week thuis omdat ze ziek is. Juf Lore komt nu met
ons werken in de klas. Ze kan heel goed verhaaltjes voorlezen. We hebben al heel veel leuke dingen gedaan! Turnen
met meester Bert vinden we ook heel fijn, daar kunnen we heel veel bewegen. Juf Myriam kwam namiddag toch heel
eventjes naar de klas om filmpjes te tonen van de correspondentieklas. Het waren superleuke filmpjes!

De schildpadden - meester Bart
We werkten deze week ons onderzoek van zeedieren af. We tekenden met wasco een mooie vis en overschilderden
deze met ecoline. We zijn ook van start gegaan met onze vrije werktijd deze week. Voor deze periode bestaat de vrije
werktijd uit: het gezelschapsspel de scheve toren van pizza, tekeningen maken, figuren maken met parels op spiegels,
puzzelen, gericht werpen met ballen en poppenkast met vingerpoppen. Tijdens onze nieuwsronde leerden we over de
orkaan Irma, wedstrijdvissen en een gezonde brooddoos. Op woensdag maakten we met muziekinstrumenten ons eigen
orkest. We zijn deze week ook van start gegaan met ons onderzoekje over sleutels. We ordenden al sleutels van groot
naar klein, telden het juiste aantal deuren, gingen opzoek naar het juiste slot en speelden een sleutelmemorie.

De lieveheersbeestjes - juf Tine
We zijn druk in de weer met onze nieuwe letters en onthoudwoordjes: i, k, m, s, ik, kim, sim. En nu kunnen we ook
nieuwe woordjes maken: mik en mis en sis! Leuk is dat! We leerden tijdens wiskunde over links en rechts, over het
nijlpaard dat er altijd eentje meer wil en het muisje dat er altijd eentje minder wil. We leerden de cijfers van 0 tot 6
mooi schrijven. We leerden over het huisje van 8. We gingen weer op wandel en ontdekten de bolster van een tamme
kastanje, boerenwormkruid, brandnetels, een eikenblad,... . We gingen op zoek naar een ekster, maar vonden er geen.
Misschien waren we niet stilletjes genoeg? We plukten heel veel appelen en maakten er zélf appelsap van! Mmmmmm!
En we deden massage. Het werd zoooo rustig in de klas! Puur genieten!

De pinguïns - meester Pieter
Deze week leerden we de letters m en s via de woordjes kim en sim. Bij de lesjes rekenen gingen we aan de slag met de
getalbeelden. Huiswerk kregen we ook voor de eerste keer, dat vonden we zowel leuk als niet leuk. We maakten ook
een foto voor in de krant. (Eerste klasje - GVA) Tijdens onderzoek gingen we naar de moestuin en naar de boomgaard.
Daar vonden we 4 lekkere appels, waar we volgende week mee gaan koken. Bij een ander onderzoekje mochten we
verschillende spulletjes in een bak met water gooien om te zien of ze bleven drijven of dat ze zonken naar de bodem.
Tijdens ons turnlesje gingen we aan de slag met de hoelahoep. De vele fietsbanden die zijn binnengebracht hebben we
gebruikt om vast te maken aan onze tafeltjes. Zo kunnen onze wiebelbeentjes wat extra bewegen zonder door de klas
te lopen.

De duizendpootjes - juf Nathalie
Deze week zijn we gestart met het eerste woordpakket en deden we ook enkele toetsjes over de oefeningen tot 20. We
herhaalden alles tot 10 en maakten hier al een grote toets over. We leerden in een onderzoekje ook wat picto's zijn. We
gingen op zoek in de school naar allerlei pictogrammen. We schreven al mooie vrije teksten en maakten hier prachtige
tekeningen bij met ecoline.

De wasberen - meester Thomas
Onze tweede week in de wasberenklas zit er op. Deze week hebben we onze eerste echte grote toets van wiskunde
gemaakt. Ook zijn we met de hulp van juf Tinneke gestart met onderzoek. Ons eerste onderzoek ging over landen. De
kinderen zochten informatie op over verschillende landen en noteerden dit in een landenpaspoort. Vrijdag komen er
enkele ouders en grootouders vertellen over enkele landen. Ons tweede onderzoek ging over pictogrammen. We
gingen op zoektocht door de school met IPad in de hand. Volgende week gaan we opzoeken wat al deze pictogrammen
betekenen. Dit kunnen jullie binnenkort bewonderen rond onze wasberenklas!

De coole kikkers - juf Barbara
Alle kinderen werkten mee aan de tekst.
Vrijdag hebben we bij juf Mirjam over techniek geleerd. We kunnen zelf dingen uitvinden en bouwen. Volgende keer
gaan we met spaghettistokjes en marshmallows een toren bouwen. We gingen voor de eerste keer zwemmen in het
derde leerjaar. Sommige kinderen gingen voor de eerste keer in het diepe zwemmen. We herhaalden de maaltafel van
2. We bouwden ook torens met blokken tijdens de rekenles. We leerden ook de lange weg schrijven bij sommen. We
leerden over het alfabet tijdens taal. Voor spelling hebben we maandag een nieuw woordpakket geleerd, we leerden
verdubbelen. We hebben een vrije tekst geschreven met een titel en een tekening. We leerden hoe je een inleiding ,
een midden en een slot maakt bij een tekst. We deden ook stille werktijd. We hebben ook geleerd wat er allemaal op
een fiets moet zitten. We maakten ook een fietsenparcours op de speelplaats. Zo leren we goed fietsen omdat we dit
later op de straat ook goed moeten kunnen doen. Je moet goede remmen hebben! Maandag gaan we zwemmen.
Vergeet je zwemtas niet!

De olijke olifanten - juf Elke
Maandag hebben we bij juf Barbara een zelfportret gemaakt. We moesten eerst op een kladpapier met potlood, daarna
op plasticfolie en dan mochten we versieren op doorzichtig papier. Met een lichtbak maakten we een soort toneel. We
doen elke dag aan kwartierlezen. We lezen dan een kwartiertje, ook de juf. Het is gezellig en zo gaan we beter kunnen
lezen. Tijdens de kaartoefeningen leerden we werken met de kaartvakken en oefenden we de windroos. De oorlog
vinden we een boeiend onderwerp. We bekeken een powerpoint en hoorden een verhaal en liedje over drie broers die
jaren niet thuis geraakten door het zetten van de dodendraad. Een droevig verhaal, maar het lied vonden we wel
grappig. We doen ook veel activiteiten in luchtballon en vrije werktijd. Tijdens de luchtballon moeten we stil zijn, in de
vrije werktijd mogen we praten. Iedereen heeft hard gewerkt! Noor en Femke

De kleurige kameleons - juf Goedele
Bij turnen gingen we naar het Atheneum om menselijke piramides te bouwen. Dat was moeilijk, maar leuk. We maakten
een zelfportret. Het was wel niet gemakkelijk om te proberen, maar heel tof! We mochten bij wiskunde elkaar meten,
wegen, schoenmaat en een vingerafdruk maken. Met z’n allen schreven we één-minuutverhalen. We maakten de
tekening van onze hand af. Op de hand staan onze kwaliteiten. Heel de hand is ingekleurd. Het zijn mooie handen .
Frans gaat heel vlot voor ons . Gerben en Vic

De zotte zebra’s - juf Ilse
Onze mindmaps voor het onderzoek zijn klaar. Tijdens de rekenles vertelden we elkaar al leuke weetjes over de grootte
en de snelheid van onze dieren. Bij Frans speelden we een spel om te leren tellen. We zijn zo enthousiast, dus we leren
de getallen tot 20. Ook thuis oefenen we verder: in de praatronde werden een zelfgemaakt woordenboek en een
knutselwerk met Franse woorden getoond. Tijdens de turnles waren we echte acrobaten. We bouwden samen
piramides. Het was belangrijk elkaar te vertrouwen en goede afspraken te maken. We kozen allemaal een nieuwe
duodoos. Zo is er elke dag iemand die ons iets vertelt over het weerbericht, de actualiteit, het nieuws in de klas,
moeilijke woorden uitlegt ... Omdat we onze avonturen graag delen gaan we op zoek naar een correspondentieklas.

De funky monkeys - juf Ann
Deze week werkten we onze zelfportretten af. Deze zijn te bewonderen in onze klas. Tijdens onderzoek zijn we gestart
met een groepswerk rond verschillende landen. Er wordt gewerkt rond: Brazilië, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Armenië
en Spanje. Zowel voor rekenen als voor Frans hebben we onze eerste toetsen al achter de rug. Tijdens de Franse les
herhaalden we deze week nog de leerstof van vorig schooljaar aan de hand van oefeningen en spelletjes. Tijdens de
praatronde stelde Lieselotte haar tekening met de lichaamsdelen van het paard voor. Lennert en Ziggy hadden voor ons
een dierenquiz voorbereid en Wouter en Cis brachten wat actualiteit.

