6 oktober 2017

INFO
ATELIERS
De briefjes voor de ateliers ten laatste dinsdag mee naar de klas geven
aub! We zoeken nog ateliers voor de kleuters en voor het lager!

AGENDA
9/10 : facultatieve verlofdag = geen school voor de kinderen
13/10 : ateliers
14/10 EETFESTIJN

KLASSEN
De muizen - juf Elke
De Muisjes waren de week heel leuk gestart met een bezoek aan het Kabouterbos! De Vlinders en de Vogeltjes waren
ook meegegaan. We hadden 2 gemixte groepen en de Vertelkabouter liet ons de leukste plekjes van het Kabouterbos
zien en vertelde er toffe verhaaltjes en weetjes bij. We waren allemaal (ja, zelfs de juffen en de meester) heel erg moe
maar hebben genoten van het mooie weer en de fijne dag! We leren een nieuw liedje over de herfstblaadjes die van de
bomen vallen en gingen met ruimtelijke begrippen aan de slag. De kabouter mag op, onder, naast, ... de paddenstoel. Er
was een nieuwe speelgoeddoos in de klas met duploblokken en we konden "spaghettirijgen", kastanjes leggen van het
mandje naar de eekhoorn, met de knijpers spinnetjes vangen, enz. Iedereen wilde graag kastanjes hebben maar in de
klas waren er niet genoeg dus zijn we op zoek gegaan naar meer en we hebben ze gevonden! Maar auw, die bolsters
prikken! We mochten met een vork schilderen en hebben spinnenpoten met de plasticine gemaakt.

De vlinders - meester Saan
Maandag gaan de vlinders samen met de vogels en de muizen naar Kabouterberg. Het is er superleuk, we bakken
zandtaarten en gaan naar de kabouterschool. We leren ook een nieuw kabouterlied! In onze klas maken we met papiermaché paddenstoelen en schilderen we kabouters. Ze zijn allemaal heel erg mooi! We doen ook nog een onderzoek
over het zwembad. Wat hebben we nodig om te zwemmen? Vrijdag viert Arabella haar verjaardag in de klas met
pannenkoeken. Joepie, feest!

De vogeltjes - juf Tessie
Op maandag gingen we met de muisjes en de vlinders naar de Kaboutertjesberg in Kasterlee, onze eerste uitstap van dit
schooljaar! We gingen er met de bus naartoe, alleen dat vonden we al heel leuk. We werden ontvangen door twee
kaboutervrouwtjes. Zij deden samen met ons een tocht door het bos en vertelden daar heel wat leuke verhalen. Ze
leerden ons zelfs een kabouterliedje. We maakten kaboutertaartjes, konden klimmen over wortels van bomen, we
gingen op zoek naar kabouters... Het was en super leuke dag! We gingen deze week op zoek naar verschillende soorten
blaadjes rond onze school. Deze hebben we tussen kranten laten drogen, zodat we ze later konden op kleven. Aan het
einde van de week hebben we geschilderd met bolsters van noten, wat gek! Pauline had deze week leuk nieuws te
vertellen, zij werd grote zus! Haar zusje heet Olivia, we vinden het allemaal een hele mooie naam!

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi
Helaas was juf Mushi maandag en dinsdag afwezig wegens ziekte. Op deze dagen is juf Amber de klas komen
vervangen.De overige dagen hebben we onze onderzoekjes rond kastanjes afgewerkt en een aanleiding gegeven voor
het volgende onderzoekje dat de kinderen willen doen: afval. Deze interesse werd gewekt doordat er een kind een
vuilniswagen had meegenomen naar de klas. Vrijdag zingen we leuke liedjes samen met verschillende andere klassen en
meester Saan die de liedjes zal begeleiden met zijn gitaar.

De vinnige visjes – juf Julie
De visjes staken deze week meer dan eens hun handen uit de mouwen. We maakten ons eigen zeepblokje en het bleek
niet eens moeilijk te zijn! Verder lieten we onze kunsten zien om echte pizza's te maken. Eerst gingen we aan de slag
met het deeg en daarna toverden we een prachtige en lekkere pizza uit de oven. Natuurlijk moesten we deze ook
proeven en mmmm, wat hebben we gesmuld! De gruffalo kwam deze week meerdere keren op bezoek: een boek, een
film,... We genoten telkens weer van dat super leuk en spannend verhaal!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore
Deze week hebben de wijze uilen lekkere kastanjekoekjes gebakken samen met de schildpadden. Omdat we zoveel
kastanjes hadden gevonden, hadden we ook nog leuke telspelletjes gedaan in de kring. De wijze uilen waren deze week
gekke rijmwoorden aan het verzinnen op de namen van de klas. Tijdens de afsluitronde hebben we rijmspelletjes voor
op het digibord opgezocht.

De schildpadden - meester Bart
We leerden deze week de letter 'T'. We werkten ook verder aan ons onderzoek van treinen. We knutselden een trein en
schilderden ons zelfgemaakte spoor. Tijdens de nieuwsronde leerden we over een vliegerfestival, een skelet van een
walvis, een circus en giftige paddenstoelen. We maakten ook met een mandalamaker echte mandala's. Samen met de
Uilen bakten we nog overheerlijke kastanjekoekjes.

De lieveheersbeestjes - juf Tine
De woordjes van de week zijn: rem (met inoefening van de letter e), en vis (met inoefening van de letter i). Tijdens wiskunde
oefenen we volop onze splitszin, bijvoorbeeld: "Saaaaaamen is het 4, ik splits in 3 en 1". Daar horen ook gebaartjes bij. We
spelen met dobbelstenen en leren om de hoeveelheden snel te zien. We leerden over oude dingen, zoals een koffiemolen en
een oud strijkijzer. Dat deden we omdat Ferre vertelde over Bokrijk, een plek waar oude huisjes staan met oude spulletjes.
We zagen ook een filmpje over Bokrijk: een strenge meester leerde de kinderen liedjes zingen. De meisjes deden de was

zonder machine, en de jongens werkten op het veld. We bakten broodjes deze week. Ferre vertelde ons hoe dat gaat. Dat had
hij ook in Bokrijk geleerd. Rania bracht heeeeel veel noten mee! We maakten groepjes van 10. We telden wel 77 noten!

De pinguïns - meester Pieter
De woordjes van de week zijn: rem (met inoefening van de letter e), en vis (met inoefening van de letter i). Tijdens
wiskunde oefenen we volop onze splitsen. Onze meester is er even niet omdat hij twee dagen in het ziekenhuis was en
nu nog moet beter worden. We hopen dat hij snel terug is maar nu hebben we ook een fijne juf in de klas en ze heet
Nourthe. We zijn met haar gaan turnen in de grote sporthal van de campus en dat was heel leuk. Juf Tinneke weet
maandag of meester Pieter terugkomt of juf Nourthe nog even blijft.

De duizendpootjes - juf Nathalie
Deze week oefenden we woordjes met een ui, losten we vraagjes op over een tekst en leerden we vragen stellen aan
elkaar. Bij het rekenen herhaalden we de oefeningen met brug tot 20. We maakten ook een toets.
Maandag maakten we ons onderzoekje af over de buurt. Dinsdag hebben we gelezen met het vijfde en geturnd. We
mochten ook een aantal dingen kiezen om te maken om volgende week te vertellen in de praatronde.

De wasberen - meester Thomas
In onze wasberenklas hebben we deze week weer hard gewerkt. Bij rekenen leerden we oefeningen maken met de
brug. Dit gaat elke dag beter en beter. Ook bij taal hebben we deze week veel geleerd. We leerden over oorzaak en
gevolg en mochten hier zelf situaties bij verzinnen. We kunnen stellen dat wasberen een grote fantasie hebben. Ook
oefenden we hoe we vragen moesten zoeken in een tekst. Echte speurneuzen! Bij onderzoek leerden we verder over
tanden. Donderdag zijn we gestart met een onderzoekje rond stof. Hier zal u volgende week zeker meer over lezen.
Groetjes van de wasberen

De coole kikkers - juf Barbara
Bij juf Mirjam werkten we onze spectroscoop af. Als de zon schijnt, schijnt ze in het gaatje en dan komt er een
regenboog. We deden woordpakket 5. We leerden ‘doe gewoon’ woordjes. We hebben onderzoekjes gemaakt. Er
waren ouders bij om te helpen. Dit zijn onze onderzoekjes: hoe maak je schaatsen, hoe was het leven 100 jaar geleden,
hoe is de aarde ontstaan, hoe is het leven van paarden, hoe werkt een laser, wat is het verschil tussen een veulen en
een pony, het leven van zeedieren en hoe zijn de mensen ontstaan? Juf was op bijscholing. Bij de vervangjuf leerden we
over reclame. Sommige reclame is niet waar . We zagen een reclamefilmpje. We zagen dat reclame in de straten en bij
winkels te zien is. Frimpong bracht een groot boek mee van Roald Dahl waar al zijn verhalen in staan. Juf leest er uit
voor. Gisteren mochten we langer spelen omdat het leerkrachtendag was. Dat vonden we heel leuk! We vonden het
zwemmen weer leuk. We deden deze week ook massage bij elkaar. Het was zalig.Maandag gaan we zwemmen.
Vergeet je zwemtas niet!

De olijke olifanten - juf Elke
Vorige week vrijdag deden we onze eerste schoolradio. Het was een succes. Maandag deden we tijdens de turnles
allerlei oefeningen rond balanceren: over een wip lopen, over een ladder lopen, balanceren met stokken en op een ton,
evenwicht houden op omgekeerde banken. Dinsdag speelde Lowies, onze stagiaire een spel met ons. Dat vonden we
superleuk! Woensdag maakten we onze rekentoets. Iedereen deed goed zijn best. Donderdag leerden we het
groentelied. Het was ook weer tijd voor Frans. We moesten weer een dief (un voleur) zoeken op een zoekplaat aan de
hand van enkele tips. Daarbij leerden we le sable (het zand), des lunettes (een bril), lire (lezen), nager (zwemmen) en un

pantalon (een broek). We vonden diefje nummer dix (10). We telden ook nog tot 10 in het Frans. Vandaag zijn we
gestart met kleine onderzoekjes. Er kwamen een paar ouders helpen. Adam en Verena

De kleurige kameleons - juf Goedele
Maandag hebben we verder gewerkt aan onderzoek. Dinsdag was de juf op bijscholing dus juf Nourthe kwam. We
hebben geturnd met juf Nourthe. Woensdag hebben we godsdienst en zedenleer gehad. Donderdag hadden we een
extra lange speeltijd omdat het dag van de leerkracht was. Vrijdag hebben we ons voorbereid voor onze eerste ‘STEM’voormiddag. We gaan in het atheneum met een ozobot werken, dat is een soort robot die je kan programmeren.
Volgende week donderdag fietsen we naar het Stadspark om alles te leren over de dode hoek van een vrachtwagen.
Ellis, Helena en de juf

De zotte zebra’s - juf Ilse
Ilja bracht kristallen mee naar de praatronde. We organiseerden een kleine tentoonstelling, want we vonden dit
allemaal interessant. Iedereen heeft zijn presentatie bijna klaar. Nu starten we dus met oefenen. Volgende week
vertellen we elkaar meer over de dieren die we bestudeerden. Trijn toonde een filmpje over robots. Dat zag er cool uit!
Vrijdag bereiden we ons ook al voor op het werken met robots, want volgende week gaan we zelf trilbots maken.
Joepie! Rivano & Senne

De funky monkeys - juf Ann
We hebben onze eerste grote toets van Frans gemaakt . We deden ook een stuk mondeling. Maandag hebben we
nieuwe plaatsen gekozen in onze klas. Donderdag deden we voor actua een quiz over de week van Karrewiet met
Kahoot! We werkten in vier groepen en konden op de iPad de juiste antwoorden aanduiden. Die verschenen dan met de
scores meteen op het bord. Dat was heel leuk! We hadden donderdag langer speeltijd voor de dag van de leerkracht.
Dat was heel leuk voor de meesters en juffen en ook voor ons. Volgende week dinsdag gaan we voor de stemacademy
naar campus Boomgaard. Om dit voor te bereiden hebben we in ons bundeltje al meer geleerd over vulkanen.
Iedereen werkte mee aan het verslag.

