22 september 2017

INFO
ONDERWIJSCHEQUES
Ouders die nog onderwijscheques hebben, mogen deze binnenbrengen voor eind december. Na de Kerstvakantie zijn ze
niet meer geldig.

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
Feest in onze klas!  Hieperdepiep hoera voor Yousra en Darius, zij werden allebei 3 jaar en nog wel op dezelfde dag
ook! We hebben lekker gesmuld van de zelfgemaakte lekkernij. Juf Elke deed een TikTakspel in de klas en daar genoten
we van: "nog een keer"! We mochten experimenteren met een brei van bloem, scheerschuim en verf en ontdekten dat,
als we lang genoeg kneden, het zelfs een bolletje rekbare deeg wordt! We zongen liedjes van Kapitein Winokio met
fotootjes bij en werkten aan ons onderzoekje over de stokken: "wat kunnen we nog allemaal met de takken doen?".
Elke dag maakten we een andere emotie visueel met een andere schildertechniek. Zo hebben we volgende week zeker
onze emotiekalender klaar, die we ook kunnen linken aan de seizoenen. De herfst is immers begonnen! Opendeurtje
was ook weer de max! Voor ons onderzoekje over wie er in ons huis woont, mogen jullie maandag op de valreep, nog
steeds een gezinsfoto meegeven. Dank je!

De vlinders - meester Saan
Deze week werkten we nog even verder aan ons onderzoek over huisdieren. We knutselden een mooi aquarium met
planten, stenen en veel versiering. Iedereen maakte zijn eigen vis om in het aquarium te zetten. Ze zijn super mooi!
Marit vierde haar verjaardagsfeest in de klas. Hip hip hoera, 3 jaar! We gingen ook op onderzoek op onze speelplaats en
de boomgaard om appels te zoeken. Hoe smaken deze appels?... Even proeven... We deden ook een onderzoek over de
strapdag: Wie komt er met de auto, fiets, bus of te voet naar school? Vrijdag was het een leuke strapdag Met onze
drukdoos gingen we onze mama's en papa's knutselen. Dat was best wel moeilijk maar heel leuk!

De vogeltjes - juf Tessie
De vakantie is al eventjes voorbij, maar wij blijven nog in de vakantiesfeer! We deden deze week een onderzoekje over
'Wat nemen we mee op vakantie met de tent?' In onze klas konden we spelen in een tent met een bedje en een
slaapzak, we maakten een ijskast en een BBQ. Het weer zat niet altijd mee, maar gelukkig hadden we ook een paraplu
klaar staan! We spelen zelf heel graag baby'tjes en sommigen van onze vogeltjes zijn/worden grote broer of zus. Maar
nu vroegen wij ons af of wij ook allemaal een baby zijn geweest. En ja hoor, we brachten allemaal een babyfoto mee
naar school. En dan konden we raden van wie elke babyfoto was, wat een leuk spelletje! Wist je dat zelfs onze juf ooit
ook een baby was?! Op dinsdag hebben we samen met onze buren, de wasberen, vrije werktijd gedaan. We konden
samen met de wasberen in onze klas of in de wasberenklas spelen. Dat vonden we heel leuk!

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi
Deze week hebben we onze onderzoekjes omtrent vliegtuigen afgerond. Berre wilde nu graag een onderzoek doen rond
meten: hoe groot / lang ben ik? De klasgenoten van Berre vonden dat een goed idee dus gingen we aan de slag.
Waarmee kunnen we onszelf meten? Blokjes, touw, auto's, etc. Hoe doen we dat? Als dit afgerond is, visualiseren we de
lengtes van alle kleuters op de achterkant van de deur. Zo kunnen we aan het einde van het jaar nog eens kijken hoe we
gegroeid zijn. Ook brachten Flora en Yassir bolsters mee naar de klas. "Wat is dit juf?" vroegen ze beide. Onderzoek: wat
zijn bolsters? Welke kastanjes zitten er in? Mogen we ze opeten? Hiermee gaan we volgende week ook verder. Vrijdag
is het strapdag! De kleuters waren dol op het straplied. Elke dag wilden ze het liedje nog eens inoefenen en dansen.

De vinnige visjes – juf Julie
De visjes gingen deze week een spannende week tegemoet. We maakten een donkere hoek in de klas waar we een
heleboel lichtjes hadden om te ontdekken. Het ene moment was het heel donker, het andere moment was het terug
licht. Na een tijdje durfden we de lichtjes soms al iets langer uit laten. Brrr, spannend! Gezellig samen koeken eten in de
donkere hoek was eerst wat spannend, maar oh zo leuk! We leerden onze eigen schaduw kennen en kwamen er niet
meer vanaf. Deze week leerden we ook een heel speciaal liedje: alle apen eten bananen. We begonnen er meteen bij te
dansen, super leuk! Volgende week gaan we onderzoeken hoe zeep gemaakt wordt. Heb je hier thuis iets rond liggen,
mag het altijd mee naar de klas komen. De visjes zullen er blij mee zijn!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore
De wijze uilen zijn de week gestart met een nieuwe letter, de letter 'M'. Onze letterkoffer zit al behoorlijk met leuke
spulletjes. We hebben ook woorden gestempeld die beginnen met de letter M.
Tijdens het voorlezen van een verhaaltje, hadden de wijze uilen een vraag over het schaap. Hoe wordt wol nu eigenlijk
gemaakt? We zijn op zoek gegaan naar informatie over het schaap en zijn vacht. We hebben geprobeerd om te breien
maar dat was niet gemakkelijk! Gelukkig was vingerhaken iets gemakkelijker.
Door de nieuwsronde kwamen er weer allerlei leuke ideeën naar boven bij de wijze uilen. Omdat ze astronauten
hadden gezien op het nieuws wilden ze wel eens weten hoe astronauten leven in een ruimteschip. Samen maken we
van de poppenkamer een ruimteschip zodat wij ook kunnen oefenen om astronaut te zijn.

De schildpadden - meester Bart
We zijn de week gestart met een nieuwe letter. We leerden de letter 'L' zoeken in woorden, stempelden enkele
woorden na. Enkele kinderen wilden zelfs een vrije tekst maken rond de 'L'. Michiel vertelde over de leuke foto's van
Marcel, die een weekend was gaan logeren. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over zieke
vluchtelingen, de Davis cup, een wedstrijd klimmen en turnen. Op woensdag gingen enkele kinderen met de bejaarden
een wandeling maken in het stadspark. Op vrijdag gingen wij samen met de Uilen een wandeling maken op het
schooldomein. We gingen opzoek naar paddenstoelen, vruchten, bladeren en takjes. Verder werkten we nog aan onze
onderzoeken van auto's en modeshow. Voor auto's gingen we op zoek hoe auto's eigenlijk gemaakt worden. Voor de
modeshow deden we een echte modeshow in de klas.

De lieveheersbeestjes - juf Tine
Het woordje van de week is: kip (met inoefening van de letter p). Nu kennen we al 5 letters en daar kunnen we al veel
woordjes mee maken! We werkten met het klikklakboekje en de letterdoos. We leerden over links en rechts en we
schrijven al mooie achten: "Over de buik en langs de voeten, over de buik en langs het hoofd!" We leerden over de
krokodil die altijd het meeste wil en we kunnen al splitsen (met auto's die naar een splitsing rijden, met ballen in en
naast de doos, met de nootjes van de eekhoorns Jos en Jef). We leren over bovenaanzichten en zijaanzichten. We
gingen weer gezellig op wandel en ontdekten witte bomen: berken. We plukten bladeren van wel 5 bomen die we
kennen. De juf speelde poppenkast met de popjes van Lobke en Simina. Leuk en grappig! We leren zo dat er veel
verschillende soorten gezinnen bestaan. Vrijdag was het strapdag en trokken we in de namiddag al stappend naar de
scouts en gidsen. Daar speelden we enkele leuke spelletjes.

De pinguïns - meester Pieter
Deze week leerden we de letter p, via het woordje kip. Bij het rekenen maakte we kennis met Max (de pinguïn) en Ollie
(de olifant). Zij leerden ons over meer en minder. Via de plattegrond van Kaltrina (van de Efteling) leerden we over de
kortste en de langste weg. Ook kromme/rechte lijnen, boven- en zijaanzichten kwamen aan bod. Op het einde van
vorige week hadden we appels gevonden in de boomgaard. Fleur en haar mama hadden daarop een recept gevonden
voor een appeltaart. Op maandag veranderden we in 15 kleine chefkoks en bakten we de taart. We vonden ze super
lekker! Op de speelplaats vonden we vervolgens veel tamme kastanjes, noten en eikels. We vinden het leuk dat er
zoveel dingen aan bomen groeien en gingen op onderzoek. Vrijdag was het strapdag en trokken we in de namiddag al
stappend naar de scouts en gidsen. Daar speelden we enkele leuke spelletjes. Noore vond deze week een bot (ribbetje).
Naar aanleiding hiervan zijn we op zoek naar een skelet.

De duizendpootjes - juf Nathalie
Deze week begonnen we met het inoefenen van de automatisatie tot 20 met spelletjes. Het is heel belangrijk om dit
thuis ook te oefenen met de kaartjes. Ook een beetje huiswerk voor mama en/of papa dus. We werkten ook aan het
woordpakket en maakten toetsjes van taal. Maandag maakten we zelf klasafspraken en donderdag hingen we op stap in
de boomgaard. Vrijdag bekeken we onze vondsten en zochten we op wat er in de boomgaard te vinden was.

De wasberen - meester Thomas
Onze derde week in de wasberenklas zit er op. We begonnen de week met onze tweede zwemles. Onze wasberen
hebben getoond dat ze echte waterratten zijn. Deze week hadden we onze eerste grote toetsen van taal. Ook leerden
we de hoofdletter V en Y. Dinsdagnamiddag zette we onze deur open voor de vogeltjes. De vogeltjes mochten in de
wasberenklas spelen en omgekeerd. Onze wasberen hebben dat super gedaan. Een dikke pluim! Als hoogtepunt van
deze week gaan we vrijdagnamiddag pompoensoep maken. Dat wordt smullen!

De coole kikkers - juf Barbara
Alle kinderen werktenmee aan de tekst.
We hebben bij juf Mirjam voor techniek torens gebouwd met spaghettistokjes en marshmallows. We werkten in
groepjes. We vonden het heel leuk. Juf Mirjam las voor uit het moppenboek. We vonden dat grappig! Deze week deden
we wel ons fietsenparcours want de zon scheen. We hebben weer gezwommen. Dat vonden we heel tof. We zijn
begonnen in een nieuw voorleesboek: Ieorg Idur. De letters staan achterstevoren. We deden onderzoek. We leerden
over de orkaan en over Walt Disney. Hij is geboren op 5 december 1901. Hij maakte pretparken en tekenfilms. Hij heeft
dyslexie. Er zat ook een prent van Einstein bij. We vulden een mindmap in . Nadien maakten we zinnen van woorden.
We leerden ook nieuwe talen. Deze week leerden we Duits. We gaan elke week een andere taal leren. Bij spelling
leerden we verenkelen. Dat was onze week. Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemtas niet!

De olijke olifanten - juf Elke
We oefenden het nieuwe straplied. We deden er een grappige move bij. We hebben voor de eerste keer eigen
plannetjestijd gehouden. We kunnen dan werken aan een onderzoeksvraag, knutselen, schoolradio of dingen afwerken.
We leerden in het Frans hoe je iemand zijn of haar naam vraagt en hoe je vertelt wie je bent. Tijdens het hoekenwerk
van de oorlog maakten we klaproosjes, zochten we plaatsen op de kaart, leerden we EHBO, ... Volgende week is het
schoolradio. Dat vinden we cool. We hebben nieuwe onderzoekjes gekozen. Elke maandag gaan we naar juf Barbara
want dan gaat onze juf zwemmen met het derde. We vinden het heel leuk! Je kan onze kunstwerkjes bekijken in de
gang aan onze klas. Méric en Yasmina

De kleurige kameleons - juf Goedele
Anna las haar vrije tekst voor en vertelde over de aardbeving in Mexico. We hebben het over de aardplaten gehad die
tegen elkaar schuiven. Daardoor beeft de aarde. We hebben het ook nog gehad over de tanden, platvoeten en
steunzolen. Sommige kinderen in onze klas hebben nog bijna al hun melktanden. We bekeken ook hoe je ervoor kan
zorgen dat je zo gezond mogelijk blijft. We hebben een één-minuutverhaal beter gemaakt. Vrijdag was er strapdag. De
uitdaging was om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. Tijdens
turnen deden we rope-skipping. We zijn gestart ook met de onderzoeken. Wij hebben in het Frans tellen geoefend en
we kennen al Franse teksten uit het hoofd. Jan en Nerses

De zotte zebra’s - juf Ilse
Deze week begonnen we met filosofie. We dachten na over 'Waarom maken mensen ruzie?' en 'Hoe kan jij getroost
worden?'. Het werden boeiende gesprekken waar we verschillende antwoorden vonden. Tijdens de turnles dinsdag
leerden we springtouwen op een speciale manier. Daarna toonden we aan elkaar één trucje. Deze week stond ook in
het teken van de natuur: Axel bracht een wespennest mee, Iza had een stukje van een honingraat bij en we bekeken de
braakballen die Trijn vond. We werkten in de moestuin en we verzorgden de kippen. We oogstten twee courgetten en
een kleine pompoen. Morgen gaan we op zoek naar een recept. We hadden dus niet zo veel tijd om verder te werken
aan ons onderzoek, maar onze onderzoeksbladen zijn bijna klaar.

De funky monkeys - juf Ann
Tijdens onderzoek oefenden we deze week vooral het aanduiden van sleutelwoorden en aan de hand hiervan een tekst
in eigen woorden schrijven. Voor rekenen werkten we ons eerste blok helemaal af. In de Franse les zijn we gestart met
een nieuwe planète. Vanaf nu geen herhaling meer, maar nieuwe leerstof. Tijdens de turnles oefenden we op touwtje
springen. We kunnen al heel wat verschillende sprongen uitvoeren! Vrijdag was het strapdag en deden we allemaal ons
best om stappend of trappend naar school te komen!

