Van maandag 10 september tot en met vrijdag 14 september 2018

http://www.vbs-deparel.be

KLEUTERSCHOOL
Instapklas K1A: juf Ilse
 Thema: ‘Allemaal vriendjes’
 We gaan verder op ontdekking in onze klas en proberen de afspraken al goed na te
leven.
 Jules, de klaspop, maakt kennis met Tovke, een nieuw knuffelvriendje dat houdt
van samen spelen en graag wil kennismaken met alle klasvriendjes en hun eigen
knuffel.
 Samen met Tovke richten we een Toffe catechesehoek in. Hier kunnen we vertellen, luisteren, genieten,
bewonderen, het even stil maken en leren we Maria en Jezus kennen.
 We zijn creatief met verf en maken samen een groot hart voor in onze Tof-hoek.
 Van Tovke leren we een versje over vriendjes zijn, want iedereen hoort erbij.
 We maken een stokpop van Tovke, waarmee we thuis samen kunnen vertellen over wat er in ons klasje
gebeurt.
 Op maandag en vrijdag gaan we turnen! Graag gemakkelijke schoenen, liefst zonder veters. Heb je de
turnpantoffels al meegebracht? (getekend met naam a.u.b.)
 Op woensdag starten we met ons gezamenlijk catecheseproject ‘Ik zie wat jij (nog) niet ziet’ met alle
parelkleuters in de zaal.
 Meebrengen:
 Een knuffel die de ganse week in de klas mag blijven (getekend met naam a.u.b.)
 Fotofiche, kleine foto, leerlinggegevens of doosje papieren zakdoeken indien dit nog niet werd
meegebracht.
3-jarige kleuters K1B: juf Ingrid
 Thema: ‘Kermis’
 Maandag vieren we een jarige.
 Enkele speelhoeken van onze klas worden omgetoverd tot leuke kermisattracties. We beleven plezier en
spelvreugde bij eendjes vissen, ballen gooien, rijden op een paardenmolen en de pluis vangen. We
bevorderen hierdoor ons samenspel en al experimenterend leren we tellen, kleuren benoemen en onze
beurt afwachten. We oefenen onze oog- en handcoördinatie door gericht ballen te
werpen.
 Tijdens een knutselactiviteit mogen de kleuters een stokpaardje maken.
 We starten onze godsdienstjaarplanning met het talentenpakketje ‘Ik zie wat jij
(nog) niet ziet’ en ‘Ik ben blij met wie ik ben’. Onze rode draadfiguur is kikker, de
handpop. We maken kennis met de talentenkaartjes en maken er een talentspel van.
We verzamelen prenten uit tijdschriften voor in de klas en voor onze boom. Wat
kiest een kind en waarom?
 Turnen doen we op maandag en vrijdag. Gelieve je kind gemakkelijk schoeisel aan te doen, geen
veterschoenen!
 Joepie, vrijdag smullen we lekkere zelfgemaakte oliebollen!
 Meebrengen op maandag: een stok van ongeveer 80-90 cm voor het stokpaardje
 Gevraagd: Welke oma, moeke, opa, vake, kan ons even komen helpen met oliebollen bakken? We
hebben twee personen nodig op vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Gelieve de juf te verwittigen.
 Ter info: Bezoek de website van de school. Hier worden regelmatig foto’s van je kind op gezet. Klik op
‘foto’s K1B’. Daar kan je de foto’s van onze klas bekijken. Veel plezier ermee!!

4-jarige kleuters K2: juf Karin
 Taal: Met het verhaal van ‘Binkie en Bolle en de honing’ beleven we dolle
berenfratsen!
Wat weten we over bijen en wat willen we nog leren?
We proeven van de honing net zoals in het schatkistverhaal van Pompom.
We vertellen bij de verhaalprenten.
 Wiskunde met de knuffelberen: hoeveelheidsbegrippen, hoog en laag, dikker en
dunner. We zoeken krom en recht op de speelplaats.
 Taakjes begrijpen en uitvoeren: we werken met een stappenplan aan de schildersezel. We leren het
takenbord kennen.
 We kunnen al veel zelf. We oefenen nu ook om onze beker te vullen aan de kraan, de recorder te bedienen
en onze mouwen goed te trekken.
 Godsdienst: Met onze keien groeien we doorheen de week naar een ‘kei-toffe’ godsdiensthoek!
 We verkennen onze bewegings- en buitenhoek.
 Taakje: Je eigen steen pimpen. Zie bijgevoegd blad. Dank je wel!
 Vervoer/begeleiding gezocht:
Voor de 4-jarigen (oudste groep van de klas):
 Op donderdag 18 oktober zoeken we vervoer naar ’t Bosvriendje in Lichtaart. We volgen er een dag
het leerpad van Ed de eekhoorn. Wegbrengen om 8.40 uur en ophalen om 15.00 uur.
 Op maandagvoormiddag 15 oktober staat er een sportieve kleutervoormiddag gepland voor de oudste
groep: ‘Rollebolle’.
Je mag je melden als chauffeur aan de juf of op het invulblad aan de klasdeur. Vertrek om 8.30 uur en
ophalen om 12.00 uur.
 Onze jongste groepje speelt die dag in de gele of rode klas.
Voor de 3-jarigen van ons klasje:
 Zij gaan naar kabouterberg op 24 oktober. Hiervoor zoeken we ook chauffeurs. Dank u!
 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele kleuters uit K2. Op woensdag is er een hercontrole
voor deze hele klas.
5-jarige kleuters K3A: juf Valerie en K3B: juf Ilse
 Thema: ‘Welkom bij de toffe club’ (vervolg)
 Onze kleuters kennen stilaan de andere kleuters, de juf en hun klas.
 We leren Jezus ‘de kindervriend’ kennen aan de hand van het bijbelverhaal. Wij proberen ook een vriend
voor elkaar te zijn. We knutselen een vriendschapskring en ervaren dat onze klasgroep ook verbonden is.
 Deze week knutselen we stapsgewijs aan onze werkjeskaften: schilderen, kleven, kleuren, knippen. Zo
oefenen we veel fijn-motorische vaardigheden.
 Onze oudste kleuters maken kennis met de letters van hun naam. Kunnen we deze herkennen en
terugvinden in de stempeldoos?
 Op dinsdagavond ‘Koekeloere’ kijken voor de oudste kleuters. Onze 4-jarigen krijgen in kleine groep een
prentenboek, verteld door juf Tine.
 Met onze boekentassen bewegen we in de ruimte en ervaren we de tegenstelling
muziek/geen muziek.
 Op donderdag takenbord: Schilderen aan de schildersezel, hamertje tik aan de
timmertafel, We tekenen ons eerste kindje van de maand. Onze kleuters luisteren
naar de instructie en leren hun taakjes zelf inplannen en zelfstandig uitvoeren.
 Aan de hand van een raadselspel zoeken we uit of de kinderen al weten welk
speelgoed in welke hoek thuishoort.
 We krijgen bezoek van een vreemde figuur in onze klas. Hoe reageren onze kleuters hierop? Aansluitend
houden we een kringgesprek rond anders zijn, niemand uitlachen, iedereen aanvaarden zoals hij is.
 Op woensdag gaan we met de hele kleuterschool naar de zaal voor ons nieuw godsdienstig jaarthema: ‘Ik
zie wat jij (nog) niet ziet!’ Deze eerste schoolmaand staat ‘ik ben ik’ centraal.
 Meebrengen: Kijk eens na of uw kleuter ondertussen alle formulieren terug ingevuld heeft meegebracht
(schoolbrochure, opvoedingsproject, blad leerlinggegevens). Heeft iedereen ook zijn turnpantoffels, 2
foto’s en een zakdoek meegebracht? Dank je wel.

 OPROEP:

 Onze 4-en 5-jarige kleuters nemen deel aan het bewegingslandschap van Rollebolle te Beerse op
maandag 15 oktober. We vertrekken om 8.30 uur in de school en keren terug naar school om 11.30
uur.
Om de kostprijs van een bus uit te sparen en om dit schooljaar zo nog andere leuke uitstappen binnen
het budget te kunnen bekostigen zoeken we bereidwillige ouders/grootouders die ons kunnen
wegbrengen en ophalen.
 Onze 4-jarige kleuters (geboortejaar 2014) maken op donderdag 18 oktober een uitstap naar het
Bos van Ed in Lichtaart. We gaan samen met juf Karin en haar 4-jarige kleuters en juf Tine. We
vertrekken om 8.45 uur aan de school en keren om 15.00 uur terug. Hiervoor zoeken we bereidwillige
ouders/grootouders die ons kunnen wegbrengen en ophalen.
 Onze 5-jarige kleuters (geboortejaar (2013) maken op donderdag 18 oktober een uitstap naar het
Bos van Bo in Oud-Turnhout, op het domein de ‘Liereman’. We vertrekken om 8.45 uur aan de school
en om 14.45 uur keren we terug. Hiervoor zoeken we bereidwillige ouders/grootouders die ons kunnen
wegbrengen en ophalen.
Voor deze 3 uitstappen mag u uw naam en het aantal kleuters dat u kan vervoeren opschrijven op het
intekenbord naast de klasdeur. U ontvangt later het formulier voor de verzekering en het juiste adres.
Alvast bedankt!
 VRIJBLIJVEND:
- Wenst u een jaarabonnement Doremix (4-jarigen) of Doremi (5-jarigen) voor uw kind, dan mag u
de naam van uw kind opschrijven op het intekenbord naast de klasdeur. De kostprijs voor een
jaarabonnement bedraagt 36 euro.
- Wenst u een boekenpakket van leesknuffel (zie folder), dan kan u dit ook noteren aan het
intekenbord. De kostprijs is 39 euro.
Het bedrag komt later op de schoolrekening indien u ze bestelt.
 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele kleuters uit K3A. Op woensdag is er een hercontrole
voor deze hele klas.

Algemeen kleuterschool:

Wist je dat …

… bewegen een goede stimulans is voor de ontwikkeling van de hersenen?

Beweegtip: ‘Dansen’
Altijd leuk om elke dag even samen met mama, papa, broer of zus te
bewegen! We zetten het nieuwe schooljaar al dansend in. Zet een leuk
muziekje op en doe samen verschillende dansbewegingen. Je kind kan
enkele danspasjes voordoen die jullie dan nadansen. Daarna wisselen
de rollen om en doen jullie iets voor dat je kind kan nadansen.
Alvast bedankt!



Jaarthema: ‘Iedereen talent!’ – ‘Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet!’
Alle kleuters genieten op 12 september van de startactiviteit: ‘Ik ben ik!’

Algemeen kleuter- en lagere school:

Aandacht:
Er zijn nog steeds rekeningen van vorig schooljaar niet betaald.
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Dank je wel!

Aanvraag school- of studietoelage 2018-2019
Vraag je toelage online aan. Surf naar www.studietoelagen.be.
Je kan je aanvraag indienen van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.
Hulp nodig? Bel gratis 1700 of contacteer de afdeling Studietoelagen via het webformulier op:
www.studietoelagen.be/contact/vraag.

Vraagje:
Juf Carine vult de reservedoos aan voor de meisjes. Ze is erg blij met lange broeken en tricot
lange broeken (calçons). Alvast bedankt!

Woensdag fruitdag: we krijgen een stuk fruit in de school.
Kalender:


Maandag 10/09: infoavond 3de en 4de leerjaar om 20.00 uur



Dinsdag 11/09: het 1ste leerjaar brengt een bezoek aan ‘t Groenhof in Pulle



Woensdag 12/09: infoavond 5de en 6de leerjaar om 20.00 uur




Vrijdag 14/09: 3de leerjaar cultuurdag
Zondag 16/09: Corneliusviering (kinderviering) in de kerk om 10.00 uur.
Iedereen is welkom!
Maandag 17/09: eucharistieviering met de lagere school om 8.45 uur. Iedereen is welkom.




Dinsdag 18/09: infoavond kleuterschool om 20.00 uur.
Iedereen welkom, ook de ouders van de kleuters die nog moeten instappen









Woensdag 19/09: dag van de sportclub
Maandag 24/9: 4de leerjaar naar Antwerpen
Maandag 24/09: ouderraad om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn welkom!
Woensdag 26/09: scholencross
Maandag 1/10: klasfoto’s
Dinsdag 2/10: 4de leerjaar gaat naar toneelvoorstelling in Herentals
Woensdag 3/10: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle
Vrijdag 5/09: Saved by the bell



Zondag 14/10: schoolfeest















Maandag 5/10: Rollebolle in Beerse met de 4- en 5-jarigen
Dinsdag 16/10: K1A op ontdekkingsreis in M-Museum in Leuven
Dinsdag 16/10: Inleefatelier in Hasselt voor 6de leerjaar
Woensdag 17/10: inleefdag voor 2,5-jarigen
Donderdag 18/10: 5-jarigen gaan naar het bos van Bo
Donderdag 18/10: 4-jarigen gaan naar het bos van Ed
Donderdag 18/10: Inleefatelier in Hasselt voor 5de leerjaar
Vrijdag 19/10: sportdag voor het 3de en 4de leerjaar
Maandag 22/10: 4de leerjaar gaat naar de Witte Bergen
Woensdag 24/10: oudercontacten 1ste leerjaar
Woensdag 24/10: K1A en K1B naar de Kabouterberg
Vrijdag 26/10 rapporten voor 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Van maandag 29/10 t.e.m. vrijdag 2/11: herfstvakantie



leerlingen

Wil je verkeersouder worden?
Registreer je dan bij www.verkeersouders.be
Wat kan je doen?
Kinderen begeleiden bij uitstappen
Helpen bij verkeerslessen

Nieuws van de ouderraad:

Iedereen is welkom op onze eerste vergadering
op maandag 24 september om 20.00 uur
in de refter van de lagere school

Wij zoeken nog ouders die een handje willen toesteken!
Nieuws van de parochie:
Corneliusviering
Zondag 16 september viert men in de O.L.Vrouwparochie te Lichtaart het feest van haar
patroonheilige: de H. Cornelius. Het is een jarenlange traditie dat de kinderen op deze feestdag de
KINDERZEGEN ontvangen. Onze parochiale verenigingen, werkgroepen en SCHOLEN verlenen
hun medewerking aan deze feestelijke viering. Na de grote vakantie is september immers ook weer
een nieuwe start voor ieder van hen. We doen dan ook een warme oproep om SAMEN mee die
nieuwe start te maken en mee te vieren.

LAGERE SCHOOL
1ste leerjaar A: juf Caroline, 1ste leerjaar B: juf Els en 1ste leerjaar C: juf Bieke / juf Karolien
 Nederlands: We oefenen het woordje ‘roos’ verder in. Dan leren we ‘vis’ hakken en plakken. We nemen
hieruit de letter ‘v’ en de letter ‘i’.
 Wiskunde: We oefenen de getallen tot 6. We leren links, rechts, de eerste, de laatste, … We tellen tot 10.
We brengen de hoeveelheden 1,2 en 3 aan.
 Schrijven: We verder oefenen op onze schrijfpatronen.
 W.O.: Thema: ‘Dieren’
We bereiden ons voor op onze uitstap naar ‘’t Groenhof’. Na ons bezoek bespreken we welke dieren we
gezien hebben en hoe we ze moeten verzorgen.
Dinsdag gaan we naar boerderij ‘’t Groenhof’ in Pulle. Voor de middag leren
we de boerderijdieren kennen en maken we zelf confituur. Na de middag werken
we mee op de boerderij en verzorgen we de dieren. We sluiten deze heerlijke dag
af met een ponyritje.
We rijden er met de bus naartoe en vertrekken om 8.30 uur. We zijn rond
15.30 uur terug (het kan net iets later zijn ook). Zorg dat je aangepaste kledij
draagt: stevige schoenen die tegen een stootje kunnen, en als ze slecht weer voorspellen een regenjas en
misschien zelfs laarzen.
We brengen een rugzakje mee met een lunchpakket en een drankje. We krijgen lekkere verse soep die
heerlijk smaakt bij onze eigen boterhammen. Zorg ook voor twee tussendoortjes en een drankje in een
hersluitbaar flesje. Snoep en zakgeld brengen we zeker niet mee!
Het bezoek aan de boerderij kost € 9,00 en de busrit kost € 7,50.
De school sponsort € 4,00, dank je wel hiervoor! Er komt dus nog € 12,50 op de schoolrekening.
 Elke maandag breng je een beker of drinkbus mee naar school om na de speeltijd water te kunnen drinken.
 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 1A, 1B en 1C. Op woensdag is er een
hercontrole voor deze hele klassen.
2de leerjaar A: juf Sofie en 2de leerjaar B: juf Inge
 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’
We praten over gevoelens (blij, bang, boos, verdrietig, jaloers, trots, …). We vertellen bij wie we ons goed
voelen.
 Wiskunde: Getallen: Herhaling van het eerste leerjaar:
 aftrekken en optellen tot 10 (ook puntoefeningen bv. 2 + . = 7, 8 - . = 3).
 We zoeken het dubbele en de helft van figuren en getallen tot 10.
 Spelling: We herhalen de ei/ij-woorden, herhaling klinkers/medeklinkers. We oefenen op woorden met
een dubbele kop en staart zoals glans of dwars, inoefening van de sch-woorden.
 Nederlands: Onze boekenhoek begint stilaan vorm te krijgen. Deze week schrijven
we zelf een raadsel. We maken met onze klas een raadselboek. We kijken ook wie
er al goed kan rijmen in het tweede leerjaar. Als uw kind een boek meebrengt naar
de klas, gelieve dit te voorzien van de naam.
 W.O.: Thema: ‘Onze school’
We maken een legende bij de plattegrond van de school. Welke betekenis zit er achter de naam en het
logo van onze school? We bekijken de website van onze school. Wat zit er allemaal in een balpen?
 Schrift: Herhaling van de letters d, g, u en v.
 Woensdag gaan we voor de eerste keer naar de bib! Als je nog boeken hebt van tijdens de vakantie, breng
ze zeker mee!!
3de leerjaar A: meester Bart, 3de leerjaar B: juf Vanessa
 Op maandag is het infoavond in het derde leerjaar. Allen welkom!
 Op donderdag gaan we voor het eerst terug naar de bibliotheek. Breng je alle vakantieboeken mee?
 Op vrijdag is het cultuurdag. We snuiven de cultuur van enkele verenigingen op. Zo brengen we o.a. een
bezoek aan de Lichtaartse Kloppers, de Fanfare, de Heemkundige kring, enz. We respecteren de normale
schooluren en kinderen die ‘s middags thuis gaan eten, kunnen dit ook doen.

 Godsdienst: Thema: ‘Anders zijn’









We luisteren naar het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. De boodschap van dit verhaal proberen we
te koppelen naar ons eigen leven. Hoe kunnen wij ons gedragen als een echte Samaritaan?
Nederlands: Thema: ‘Ben jij een banaan?’
Tijdens een luisterles ervaren we dat lachen gezond is. We onderzoeken of we tegen een grapje
kunnen. Hiervoor moeten we goed kunnen begrijpend lezen.
Wiskunde:
We gaan nog eens op bezoek bij het lange mannetje. Hij legt nog een keer uit hoe hij
de klok rond stapt. We herhalen hoe een klok er uit ziet.
De maaltafels worden nog een keer extra ingeoefend.
W.O.: Thema: ‘Welkom’
In welk seizoen zijn we jarig? Wat zijn nu ook alweer seizoenen? Hoeveel zijn
er? Hoe heten ze? We herhalen maanden, dagen, seizoenen, enz.
Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 3B. Op woensdag is er een hercontrole
voor deze hele klas.

4de leerjaar A: juf Leen / juf Ingrid en 4de leerjaar B: juf Veerle
 Godsdienst: Thema: ‘Mijn verhaal, mijn symbool!’
Breng tegen maandag een voorwerp mee dat voor jou een speciale betekenis heeft of dat je aan iemand of
iets herinnert.
 Wiskunde:
 Cijferen: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met getallen tot 1000.
 Meten: Tijd, we herhalen: uur, halfuur en kwartier!
 Nederlands:
 We zoeken in informatieve boeken naar uitvindingen en overleggen met elkaar welke uitvinding
belangrijk is. We schrijven een dankbrief aan een uitvinder.
We luisteren naar informatie over uitvindingen doorheen de tijd.
We vervolledigen een folder om de school van de toekomst voor te stellen.
 Bib: 4B gaat woensdag, 4A gaat op donderdag. Wie thuis nog boeken heeft: breng ze zeker mee!
 W.O.: ‘Studeren, een goede gewoonte!’
We onderzoeken dit aan de hand van enkele tips.
Wie heeft de school uitgevonden?
We duiden belangrijke momenten uit de geschiedenis van de school aan op een tijdsband.
We bespreken de kalender van september …
 Muzische opvoeding: We bekijken en bespreken het schilderij ‘dorpsschool’ van
Ferdinand de Braekeleer. Bij het schilderij maken we een tableau vivant.
 Vrijdag maken we aan de hand van een stappenplan ‘tolletjes’. Hiervoor breng je
enkele tandenstokers mee!
 L.O. Wij turnen op maandag en donderdag!
 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 4B. Op woensdag is er een hercontrole
voor deze hele klas.
5de leerjaar A: juf Marie en 5de leerjaar B: meester Raf
 Godsdienst: Thema: ‘Wat maakt mij gelukkig?’
Gelukkig hier en daar, altijd waar? Streven naar geluk.
 Wiskunde:
 Meetkunde: vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel.
 Hoofdrekenen: +, -, x en : tot 100 000. Cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
 Hoofdrekenen: 5 x, 10 x, 50 x, 100 x
 Frans: Unité 2: Tu es d’où? Ik kan vragen en zeggen hoe het gaat, vragen vanwaar iemand is, zeggen
vanwaar ik ben.
 Spelling: We herhalen het verenkelen en verdubbelen. We oefenen op eind d of t/b of p.
 Taal: Thema: ‘Wat een klas!’
We herhalen de termen ‘werkwoord, zelfstandig naamwoord, lidwoord en bijvoeglijk naamwoord’. Wat is
een ziekenhuisschool? Hoe voel ik me op de speelplaats?
 W.O.: Thema: ‘Terug van vakantie’
We leren onze buurlanden (landen van Europa) en de verschillende werelddelen kennen.






Muzo: We maken een spelbord om te gebruiken tijdens de lessen.
B.O.: Dinsdag turnen (turnzak meebrengen). Vrijdag zwemmen (fiets, helm, fluo, zwemgerief).
Woensdag gaan we voor het eerst naar de bib.
Welkom op woensdag voor onze infoavond. In de eetzaal wordt, na de uiteenzetting van juf
Lydie, uitleg gegeven over de zeeklassen. Daarna komen we samen in de klassen van het
vijfde leerjaar.
 Op donderdag gaan juf Marie en meester Raf naar een navorming in Hasselt. In oktober doen
we er een workshop van Studio Globo. De juf en meester gaan al eens op verkenning. Er is
die dag vervanging in de klassen.(5A= juf Sofie, 5B= juf Stien)
 Het tijdschrift Junior National Geographic kan niet via de school besteld worden. Wil je dit
toch graag, dan kan je het zelf bestellen met de bestelbon.
6de leerjaar A: meester Geert en 6de leerjaar B: juf Danny
 Niet vergeten: Woensdag, infoavond voor de ouders om 20.00 uur.
 Contractwerk: Maandag komt ons eerste contract eraan. Verdeel je werk over de werktijden in de klas en
kies ook je huiswerk uit het contractwerk. Plan alles zorgvuldig zodat je werk vrijdag klaar is.
 Zwemmen op vrijdag. Breng je zwemgerief, fiets, helm en hesje mee. Leerlingen van 6A gaan als laatste
zwemmen en zijn dus ’s middags iets later terug.
 Nederlands:
 Thema: ‘Helden’
Heldenkinderen, misschien heeft er al iemand het boek gelezen waar
‘Stach’ de held uithangt? Dit mag je altijd meebrengen naar de klas.
 Woensdag bib.
 Godsdienst: Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar. We leren de gedrevenheid van Maarten Luther
kennen. Hoe kan hij een voorbeeld zijn voor ons?
 Muzo: Zelfportret à la Magritte maken.
 Wiskunde: Vrijdag krijg je een toetsenwijzer mee voor de eerste toets van wiskunde. Vul die toetsenwijzer
samen met je ouders in en herhaal elke dag een deel van de leerstof. Vergeet hiervoor zeker niet je
leerschrift te gebruiken.
 Op donderdag volgen de klasleerkrachten een navorming in Hasselt. Juf Danny wordt vervangen door juf
Laura en meester Geert door juf Lindsey.
 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 6A. Op woensdag is er een hercontrole
voor deze hele klas.

Algemeen lagere school:

