24 november 2017

INFO
 Woensdag 29/11 is het geen school voor de kinderen!
 De briefjes voor de ateliers ten laatste maandag meegeven naar de klas aub.
 Bij wat motregen spelen onze kinderen buiten tijdens de korte speeltijden. Afhankelijk van het
weer dus graag een jas aandoen bij de kinderen die tegen de regen kan.

AGENDA
27/11 : zwemmen L3 + L2B
28/11 : kinderraad
29/11 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen
1/12 : ateliers
4/12 : zwemmen L4 + L2A
5/12 : sint op school

KLASSEN
De muizen - juf Elke
Wat een mooie voorstelling genoten we afgelopen maandag! We keken naar "Hemelsblauw" van Pantalone in de Kuub
van de Warande en waren helemaal 'zen' na het theatraal concertje! Klassieke muziek, een gigantisch bed,
minimalistische maar tot de verbeelding sprekende kunst... heel mooi! Bedankt aan mama Joke en mama Bianca om
onze taxi te zijn! We hebben hier ook een onderzoekje van gemaakt en mochten tijdens een kringspel met de schudde
eitjes (net zoals de Klaas Vaakjes) muziek maken: luid en stil, op het ritme van liedjes, enz. Met washi tape hebben we
de ramen van onze kring versierd en we hebben gesjabloneerd voor onze vrije teksten. Wat zat er nu in het doosje van
Ziyad?! Een kiwi! Aanleiding tot experimenteren en verschillend fruit te ontdekken. We mochten snijden, pletten, ... en
proeven. Juf Elke speelde een TikTakspel en we deden vouwdruk met touwtjes. Het opendeurtje was ook weer een
succes! We konden de letters van onze naam zoeken en een serie namaken van foamfiguurtjes.

De vlinders - meester Saan
De vlinders zijn bezig met het onderzoeken van knikkerbanen. Hoe bouw ik een knikkerbaan? We hebben al veel
verschillende en leuke knikkerbanen gemaakt in onze klas. Een knikkerbaan bouwen met zand is niet zo simpel! We
maakten een klasverhaal over een regenboog. De prenten zijn super mooi en de tekst is heel grappig. Kom het zeker
maar een keer lezen aan onze klas! De voorleesweek is eindelijk gestart. Alle vlinders zijn dolenthousiast en gaan graag

luisteren naar de bomma. Volgende week maandag gaan we kijken naar een poppenkast voor de voorleesweek.
Spannend...!

De vogeltjes - juf Tessie
De vogeltjes oefenden deze week om boten met verschillende blokjes na te bouwen. Eerst moesten we het bouwen
door de blokjes op de foto te leggen en daarna door alleen nog naar de foto te kijken en zelf het bootje te bouwen. Het
was niet gemakkelijk, maar het lukte bij heel wat kindjes al best goed! We hebben deze week een onderzoekje gedaan
over de kleuren van de herfstblaadjes. Eerst dachten we dat blaadjes roze, groen, rood, blauw, oranje, geel, paars en
bruin konden zijn. Maar toen gingen we buiten op zoek naar blaadjes en we vonden er alleen groene, rode, bruine, gele
en oranje blaadjes. We merkten deze week dat het heel veel regende. Net toen we blaadjes wilden gaan zoeken buiten,
stopte die regen maar niet. Toen speelden we een namiddag gezelschapsspelletjes in onze klas. Gelukkig was het weer
later op de week beter en hebben we de blaadjes nog gevonden! De blaadjes waren nat van de regen, daarom hebben
we ze tussen dikke boeken gedaan, zodat ze plat en droog kunnen worden.

De bezige bijen - juf Isabel
Een babyhond is een puppy, dat leerden we vorige week. Maar wat is dan een babypoes? Daar kon niemand opkomen.
Elise bracht een boek mee naar de klas en daarin stond het antwoord. Een kitten! Door dat boek ontdekten we ook dat
een babykonijn een lamprei is. Daar hadden we nog nooit van gehoord (zelfs de juf niet ;) ) De letter van de week was
de V; vanillestokje, veer, voetbal, vuur, vleermuis, vaas… wat zijn er veel woorden die met de letter v beginnen. Gisteren
bakten we lekkere pannenkoeken in de klas, kei gezellig. Badr en Ilse van de coole kikkers kwamen een prentenboek
voorlezen in onze klas,leuk! In de knutselhoek werden mooie vrije teksten gedrukt. Wat deden we dat goed! We deden
ook al wat opzoekingswerk over geitjes en knutselden vandaag samen een mooie wei met geitjes op. Binnenkort gaan
we naar de stadsboerderij voor de rest van onze vragen! Daar kijken we al naar uit.

Vinnige visjes - juf Julie
Het was een week vol kleine onderzoekjes. We ontdekten weer wat extra over de zoo van Antwerpen en de olifant. Op
woensdag zagen we een nieuwe juf in onze klas die juf Julie één dagje kwam vervangen. Ook hebben we ons nog lekker
kunnen ontspannen tijdens de kindermassage. We mochten bij elkaar kriebelen op de armen en de rug. Hihi, eerst even
wennen want dit kriebelde wel heel hard in het begin. Maar daarna werden we er heel rustig van! Het is deze week
voorleesweek en dit vonden we geweldig. Zo vonden we het super om naar de bomma te gaan kijken tijdens de middag,
we bleven er maar over vertellen! Maandagnamiddag gaan we voor de voorleesweek op uitstap. We gaan luisteren naar
een verhaal samen met de bezige bijenklas, joepie!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore
Deze week maakten we zelf zines (boekjes ) in de klas . Omdat het voorleesweek was mochten we ook zelf onze boekjes
voorlezen, dat was leuk. Ook hebben we zelf een boek gemaakt voor onze correspondentieklas in Kameroen. Het
verhaal hebben we samen geschreven en ondertussen hebben we ook al een exemplaar in het Frans. Dat kan dan
volgende week met de papa van Mara Julie mee naar Kameroen. Voor de afwerking mochten we met een speciale pen
tekenen op onze juf haar iPad. We deden ook een paar wiskundige onderzoekjes. We wilden graag een hele lange rij
maken met clickx van onze klas tot bij juf Isabel haar klas. Helaas hadden we niet genoeg clicks. Maar we geraakten wel
heel ver in de gang. We gingen meten hoelang het was. We gingen er naast liggen en we hadden wel 27 kleuters nodig
van het begin van de ketting tot het einde zo lang was de rij clickx. Ook deden we nog een onderzoekje over de kleren
van de dokter in het ziekenhuis want Jitske had allemaal spulletjes meegebracht. Nu zijn we nog een fotoboekje aan het
maken met ingesproken tekst.

De schildpadden - meester Bart
We werkten deze week ons onderzoek van dieren af. We zijn ook van start gegaan rond ons onderzoek van dromen.
Waarom dromen we eigenlijk en vanwaar komen dromen? Het sprookje van Klaas Vaak ging over magisch zand. We

maakten een zandtekening op papier en met de lichtbak. We schilderden onze mooiste dromen en zorgden dat Klaas
Vaak er piekfijn uitzag. We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'M'. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer
te weten over de ziekte mucoviscidose en zagen David Goffin tweede worden op de Masters.

De lieveheersbeestjes - juf Tine
De woordjes van de week zijn: haar (met inoefening van de letter h, de hijgletter), en wip (met inoefening van de letter
w). We oefenden de schrijfletter h lekker proper: met scheerschuim! De klas rook heerlijk, en het was ook een lekker
gevoel aan onze handen! Tijdens de wiskundeles leerden we eindelijk plusoefeningen maken: "Wat was er eerst? Wat
gebeurde er toen? Hoeveel werd het dan samen?". Het ging al supergoed! Leon leerde ons hoe je kan wrijven over iets,
en dat er dan een afdrukje tevoorschijn komt. We probeerden het met schoenzolen, boomblaadjes, stempels, centjes.
Heerlijk toveren was dat! Hij vertelde ook over de kunstenaar Alechinsky. Die werd zopas 90 jaar! We leerden dat papier
gemaakt wordt van bomen, maar dat het ook lukt met oud papier en karton. Nu sorteren we echt supergoed! Er kwam
een stoute baas in onze klas. Hij liet ons papiertjes scheuren voor zijn papierfabriek, om er zélf rijker van te worden!
Echt kinderarbeid was dat! En hij was heeeel streng! Maïssa had een boek bij over water: we moeten er goed zorg voor
dragen, want we zijn wel met 9 miljard mensen op aarde! En iedereen heeft gezond water nodig!

De pinguïns - meester Pieter
Deze week ontdekten we de volgende letters : de h (van haar) en de w (van wit). Tijdens het lesje rekenen kwam er een
heks en een piraat langs. Die hadden een heel gek avontuur meegemaakt. De heks leerde ons
een toverspreuk: 'pluserdepluserdeplus'. Daarmee kunnen we nu twee getalletjes samen nemen (plus) tot één. Op
dinsdag kwam de bomma langs, die vertelde naar aanleiding van de voorleesweek een mooi verhaal. Op maandag en
vrijdag kunnen we de komende weken er voor kiezen om ook tijdens de middag naar een mooi verhaal van haar te gaan
luisteren. Tijdens onderzoek ontdekten we hoe we inkt en gekleurd water kunnen maken. We ontdekten dat als je
bepaalde kleuren samenbrengt je er nieuwe krijgt. (rood en geel werden oranje) Met heel de klas zijn we momenteel
samen aan één grote vrije tekst aan het werken. Het beloofd een spannend verhaal te worden. We zijn nog op zoek
naar een mandoline voor een onderzoekje, mogen we die een keertje lenen?

De duizendpootjes - juf Nathalie
Deze week oefenden we woorden met aai, ooi en oei. We lazen ook een brief van de Sint en schreven er eentje terug
met een inleiding, een midden en een slot. We leerden ook turven en losten vraagjes op bij een tekst. Ook het alfabet
kwam langs in onze klas en we zongen uit volle borst: a, b, c, d,... We weten nu ook wat klinker en medeklinkers zijn. Bij
het rekenen leerden we de maal- en deeltafel van 10 en oefeningen tot 100. Dit ging al vlotjes. Blijf ook goed je tafel van
2 oefenen, zodat we deze zeker niet vergeten. In het kader van de warmste week van Studio Brussel wilden we ons ook
inzetten voor een goed doel. We leerden wat een goed doel is en welke er zijn. We maakten er onderzoeksbladen over.
Wijzelf hebben gekozen om Think Pink te steunen. We willen allemaal dingen knutselen om te verkopen, zodat we ook
ons steentje kunnen bijdragen om mensen met borstkanker te helpen. We hebben al superveel ideetjes. We willen ook
kussentjes naaien. Daarom zijn we op zoek naar ouders, grootouders,... die kunnen naaien, want onze juf is daar niet zo
in thuis. Geef maar een seintje aan onze juf, dan kunnen we een dag afspreken die voor ons allemaal past.

De wasberen - meester Thomas
Deze week hadden we een groot probleem. Sinterklaas wou zijn mijter niet meer opzetten. Gelukkig hadden onze
wasberen een oplossing. We maakten 15 nieuwe hoeden voor de Sint. Nu nog hopen dat ze passen. Ook schreven we
deze week vrije teksten. De wasberen hebben een enorme fantasie. Dat is duidelijk! De resultaten zijn binnenkort te
bewonderen in hun vrijetekstenboeken. Tijdens de lessen rekenen leerden we deze week betalen met echt geld. Bij de
lessen taal leerden we over valse Sinterklazen. Gelukkig heeft Sinterklaas alles opgelost.

De coole kikkers - juf Barbara
Bij juf Mirjam hebben we robothanden gemaakt. Als je aan een touwtje trekt, dan beweegt die vinger. We leerden
verder over de windrichtingen. We deden een spel ‘ik zeg’ met de windroos. Dan moesten we stappen naar het
noorden, zuiden,… We leerden ook met onze windroos hoe een landkaart werkt. Nadien leerden we hoe het
weerbericht werkt. We bekeken een filmpje over het weerbericht en nu maken we elke dag zelf het weerbericht. We
zijn weer gestart met onze onderzoekjes. We verzamelen nu boeken en vullen een blad in met wat we allemaal gaan
doen. We hebben een liedje geleerd van 100 jaar geleden: ‘Onder moeders paraplu’. Tijdens taal maakten we zelf
opsporingsberichten. Elk kind van de klas was een dief en we moesten raden wie het was. We hebben voor spelling ij-ei
en au-ou kaartjes. Die oefenden we in een binnen- en buitenkring. Tijdens rekenen leerden we over evenwijdige en
snijdende rechten. We weten ook dat 10 cm gelijk is aan 1 dm. We leerden ook spiegelbeeld tekenen bij rekenen. Met
een spiegel moesten we altijd controleren. Badr, Lore, Ibrahim, Briek Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je
zwemtas niet!

De olijke olifanten - juf Elke
Vorige week was het weekafsluiting. Met de hele school kwamen we samen in de grote zaal en zongen dan samen
gezellig liedjes. We oefenden de liedjes al in de klas dus mochten vooraan de gebaren voordoen. We vonden het echt
superleuk. Deze week leerden we hoe we een uitnodiging moeten schrijven. We maakten er allemaal eentje voor ons
klasfeest en verdienden zo een tweede ster. We oefenden het alfabet met het liedje van de smurfen en leerden het
liedje Kniktieklaas. We kozen opnieuw zelfstandige onderzoekjes. Tijdens de namiddagen werkten we aan
kaartoefeningen, maakten we ons werk rond afval af en ontdekten meer over het leven in de prehistorie. We startten
ook met het opstellen van een menu voor ons feest.

De kleurige kameleons - juf Goedele
We luisterden naar de presentatie van Max over de Griekse mythologie en Lord of the Rings. We werkten hard om
goede teksten te maken over onze onderzoekjes. Tijdens de turnles mochten we in groepjes een dansje verzinnen bij
zelfgekozen muziek. We moesten onze danspasjes onthouden tegen volgende week, daarom maakten we een soort
danspartituur. Daarop kan je zien welke stapjes en bewegingen na elkaar volgen. Donderdag fietsten we naar de
Wending in het kader van de voorleesweek. Daar mochten we in groepjes luisteren naar verschillende verhalen. Isidoor
las voor uit zijn dagboek en droeg een gedicht voor. Wiske, een blinde mevrouw, las een stukje uit een boek dat in
braille was geschreven. Sofie, de mama van Gerben, vertelde ons hoe je je vroeger moest gedragen aan tafel (en we
moesten het ook allemaal zelf doen ). Eliane en Jan vertelden ons fragmenten uit Reis rond de wereld en uit Boy van
Roald Dahl. Vrijdag schreven we een vrije tekst met z’n tweeën. Daar kwamen vreemde verhalen van…

De zotte zebra’s - juf Ilse
De eerste dag van de week hebben we bij Frans geleerd hoe je een man of een vrouw in het meervoud beschrijft.
Dinsdag zijn we naar campus Zenit (= middelbaar) gegaan en daar hebben we een escape room gedaan, het was heel
leuk. We zijn in 46 minuten en 29 seconden ontsnapt. En daarna hebben we een houten plaatje met een laser cutter
gemaakt waar onze naam op staat. We hebben de eerste brief van onze correspondentieklas van meester Frankie
gekregen. Donderdagnamiddag zijn we op uitstap naar een rusthuis voor de voorleesweek geweest. Morgen beginnen
we met onze onderzoekjes. We hebben een tekst gemaakt over ons zelf voor de klas van meester Frankie. Iza en Senne

De funky monkeys - juf Ann
Maandagvoormiddag gingen we naar het medisch onderzoek. We moesten enkel langs de verpleegster dus het ging snel
vooruit! We kozen deze week allemaal nieuwe onderwerpen voor onze onderzoeken waarmee we volgende week van
start gaan. In het kader van de voorleesweek fietsten we donderdag in de namiddag naar het rusthuis ‘de Nieuwe
Wending’. Daar werden we in vier groepen verdeeld en konden we luisteren naar vier heel verschillende verhalen.
Vrijdag bespraken we de opdrachten van de STEM-olympiade waaraan we een tijdje geleden deelnamen.

