Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni 2018
http://www.vbs-deparel.be

KLEUTERSCHOOL
Instapklas K1A: juf Tamara
 We gaan verder met het thema ‘Water en zand’.
 Ook deze week is het feest voor de vakantiejarigen. Op maandag vieren we Camie, op dinsdag Lucas, op
donderdag Emelia en op vrijdag is Axelle aan de beurt.
 We gaan onze poppen uit de poppenkamer een lekker badje geven en laten ze fris ruiken met verschillende
geurtjes. Hierbij wordt onze reukzin geprikkeld. We stimuleren ook onze tastzin tijdens een zand- en
waterparcours op onze blote voeten.
 We genieten van de buitenlucht tijdens bellen blazen en oefenen
op die manier onze ademhaling. We gaan ook wiskundig aan de
slag tijdens waterspelletjes aan de hand van een dobbelsteen.
 Gelieve het formulier van zelfredzaamheid voor de 3de
trimester aan te vullen en het maandag terug mee te geven in het
valiesje van uw kleuter.
 Wie kan onze kleuters op donderdag 28 juni om 11.45 uur
komen afhalen aan de Kattenhagenstraat? Graag een seintje aan de juf of je mag je naam op het klembord
naast de gele deur komen schrijven. Hartelijk dank voor jullie hulp.
 Meebrengen op woensdag: een kleine handdoek om na het zand- en waterparcours onze voeten af te
drogen. Gelieve woensdag je kleuter te voorzien van schoenen met een gemakkelijke sluiting.
3-jarige kleuters K1B: juf Ingrid
 Thema: ‘Allemaal borstels ‘
 Het schooljaar loopt op z’n einde, de grote schoonmaak komt eraan. Al het materiaal in de klas krijgt een
grondige schoonmaakbeurt. We ontdekken dat er heel wat verschillende soorten borstels zijn met elk hun
eigen functie.
 We leren een leuk liedje over de borstelman. We luisteren naar een verhaal over een vuilnisblik dat zijn
vriendje zoekt en we laten onze borstels eens goed schrobben.
 We vieren twee vakantiejarigen: Dex en Liam.
 We leren een weesgegroetje bidden.
 Meebrengen mag op maandag (alles getekend met naam): verschillende soorten borstels: verfborstels,
haarborstel, schuurborstel, schoenborstel, tandenborstel, penseel, keerborstel, een ragebol, …
 Wie kan onze kleuters op donderdag 28 juni om 11.45 uur komen afhalen aan de Kattenhagenstraat?
Graag een seintje aan de juf of je mag je naam op het klembord naast de rode deur komen schrijven.
Hartelijk dank voor jullie hulp.
4-jarige kleuters K2: juf Karin
 Thema: Grote Pien in ons rode draadverhaal heeft kleine Pien als knuffel.
Wij spelen deze week met onze lievelingsknuffel in de klas. We maken zelfs een knuffelmuseum!
 Door onze lichaamstaal, onze eigen gevoelens en die van anderen, door respect, waardering en dienstbaar
opstellen, werken we aan emotionele vorming.
 Onze schatkisten worden door onze wijze koningen en koninginnen op woensdag fier mee naar huis
gebracht. We werkten met al onze vriendjes aan ‘leefsleutels’. We deden en doen ons best om op een fijne
manier met elkaar om te gaan.
Je kan het kistje thuis verder aanvullen met waardevolle spulletjes van je kleuter.

 Een feestelijke week! We vieren jarigen en maken ons eigen feesttaartjes: ééntje om op te smullen en ééntje







van klei.
Woensdag worden we zelfs geschminkt!
Taal: We lezen en schrijven symbolen van ‘Ik heb de zon zien zakken’.
Wiskunde: we oefenen op ‘leeg en vol’, we ordenen en sorteren op 2 kenmerken.
Textielschilderen: Wie vorige dinsdag geen T-shirt bij had, kan die enkel nog meegeven op maandag.
Meebrengen mag: een eigen knuffel. Hij blijft tot met donderdag op school.
Meebrengen op maandag: fiets voor het fietsparcours

5-jarige kleuters K3A: juf Valerie en K3B juf Ilse
 Thema: ‘water /watervervuiling’
 Catechese: we staan even stil bij de vervuiling van de zee en de rivieren. Hoe komt het afval in het water
terecht? Welk afval? Welke gevolgen zijn er?
 We oefenen onze (fijne) motoriek bij het tekenen van een octopus en
houden een bewegingsmoment rond ‘zwemmende vissen’.
 Bij de grote schoonmaak is het de beurt aan de bouwhoek. Al het materiaal
en de blokken worden gewassen en gesorteerd, ook de stoelen en tafels
worden gepoetst.
 Techniek: we experimenteren en doen proefjes rond drijven en zinken.
 We vieren deze week nog enkele vakantiejarigen.
 Maandagnamiddag wandelen we, bij mooi weer, met z’n allen naar het woon- en verzorgingscentrum ‘De
Witte bergen’. Oproep: bij regenweer zouden we graag met auto’s rijden. Wie kan ons eventueel
wegbrengen om 13.30 uur en/of komen halen om 15.00 uur? Graag een seintje aan de juf.
 Dinsdagnamiddag is er grabbelhuis voor de kleuters van juf Ilse.
 Op vrijdag is het fietsparcours.
 Meebrengen:
- op donderdag een waterpistool (bij mooi weer)
- op vrijdag: je fiets
- De dag waarop de Rode Duivels voetballen, mag je in een voetbal-outfit naar school komen of een
attribuut meebrengen (bij winst mag dit ook de dag erna!!!).

Algemeen kleuterschool:

VRIJBLIJVENDE OUDERCONTACTEN
Tijdens de laatste week van juni zijn er vrijblijvende oudercontacten.
Ouders die hun kleuter wensen te bespreken maken persoonlijk
een afspraak met de klasjuf.
Fietsparcours 3de trimester:
Maandelijks houden we met de kleuters een fietsparcours om hun fietsvaardigheid te oefenen.
Hieronder ziet u wanneer uw kind zijn of haar fiets van thuis mag meebrengen:
Maandag 18/06: K1A – K2 – K1B
Vrijdag 22/06: K3B – K3A

Beweegtip: ‘Spons leeg wringen’
Altijd leuk om elke dag even met mama/papa of zus/broer te bewegen!!!
Materiaal: spons en potje.
Oefening voor de palmaire reflex: Laat je kind een natte spons leeg wringen in een potje
waarbij hij/zij probeert zoveel mogelijk water uit de spons te halen.
In de zomer kan je op de grond een 'watertekening' maken doordat je kind al wringend,
met de spons, een tekening maakt.

Algemeen kleuter- en lagere school:
Woensdag fruitdag: we krijgen een lekker stuk fruit in de school
Kalender:
















Vrijdag 15/06: inleefvoormiddag voor de pareltjes in het 1ste leerjaar
Vrijdag 15/06: kriebelnamiddag georganiseerd door de leerlingenraad
Dinsdag 19/06: K1B gaat naar speeltuin ‘Netherust’ in Kasterlee
Woensdag 20/06: inleefdag voor 2,5-jarigen
Donderdag 21/06: bij goed weer gaat het 5de naar de Lilse Bergen
Vrijdag 22/06: 6de leerjaar doet mee aan de paraloop
Maandag 25/06: sportdag voor de kleuterschool
Maandag 25/06: 3de leerjaar naar de Zoo in Antwerpen (rond 16.00 uur terug)
Dinsdag 26/06: 1ste en 2de leerjaar naar de Ark van Noë
Dinsdag 26/06: bij goed weer mogen de 5de en 6de klassers kamperen op school
Woensdag 27/06: Frans ontbijt voor 5de en 6de klasssers
Woensdag 27/06: receptie voor de kinderen van het 6de leerjaar en hun ouders om 20.00 u
Donderdag 28/06: pennenzakkenrock voor 6de leerjaar
Vrijdag 29/06: eucharistieviering voor de lagere school om 9.00 uur. Iedereen is welkom.
Vrijdag 29/06: receptie voor de ouders van 5-jarige kleuters om 10.45 uur

Verkeerstip!
Kinderen jonger dan 9 jaar mogen op de stoep rijden met een kinderfiets
(wielen hebben een diameter van maximum 50 cm, banden niet inbegrepen).
Zorg dat ze de andere weggebruikers niet hinderen.

LAGERE SCHOOL
1ste leerjaar A: juf Caroline en 1ste leerjaar B: juf Els
 Nederlands: Kern 11: We ronden deze kern af. Kunnen we ons laatste diploma halen? Eerst maken we
tijdens de doorschuif nog wat herhalingsoefeningen.
 Wiskunde: Tijdens de doorschuif doen we enkele rekenspelletjes.
 WO: ‘Bezige bijtjes’. Hoe ziet een insect eruit? Hoe wordt honing gemaakt?
 Muzo: We knutselen een leuk cadeautje voor onze meters en peters van het
zesde leerjaar.
 Woensdag: bib. Vergeet je boeken niet! We gaan voor de laatste keer naar de
bib. Kinderen die in de vakantie nog graag lezen, mogen nog 2 boeken kiezen.
Deze mogen in de vakantie zelf ingeleverd worden of worden meegebracht in het 2de leerjaar.
2de leerjaar A: juf Sofie en 2de leerjaar B: juf Inge (Juf Inge wordt vervangen door juf Elien en/of juf Laura)
 Godsdienst: We werken in ons laatste vlammetjeskrantje ‘Op weg’.
 Wiskunde: Getallen, meten:
 Herhalingsoefeningen van de geziene leerstof van het tweede leerjaar.
 Probeer nog eens extra te oefenen op de moeilijkste tafels.
 Nederlands: Thema ‘Heb je ze alle vijf?’
We lezen en doen allerlei opdrachten waarbij we 1 zintuig niet kunnen gebruiken. Lukken de opdrachten
goed?

Woensdag gaan we voor de laatste keer naar bib. Zorg voor alle boeken a.u.b.. De kinderen mogen nog
boeken ontlenen voor in de vakantie. Deze mag u dan zelf wisselen met uw kind tijdens de vakantie of
eventueel brengen ze deze boeken in september terug mee naar school. Het briefje met de titels geven we
mee met de kinderen naar huis. Bespreek best even met uw kind of hij/zij boeken van u mag meebrengen.
We raden zeker aan om te blijven lezen in de vakantie.
Woensdag: Voorlezen met (groot)ouders: Jullie worden allemaal verwacht om 11.25 uur in de gang van het
tweede leerjaar. Wij zorgen voor voorleesboeken maar je mag ook een boek van thuis meebrengen.
Wij willen alle leesouders ontzettend hard bedanken! Onze kinderen keken er keer op keer enorm naar uit.
Een dikke merci!
 W.O.: Thema: ‘Sprookjes’
We werken in groepjes rond allerlei opdrachten i.v.m. sprookjes.
 Muzo: We organiseren ‘2de leerjaar ’s got talent’. De kinderen mogen alleen of in groep hun talent komen
tonen voor de klas. Dit kan door muziek, dans, beweging, goocheltrucs, … De show vindt plaats op vrijdag,
29 juni. We hebben dus nog even tijd om te oefenen in de klas.
3de leerjaar A: meester Bart en 3de leerjaar B: juf Vanessa
 Donderdag gaan we voor de laatste keer naar de bib. Breng alle
geleende boeken mee, zodat er niets achter blijft. Kinderen die tijdens
de vakantie graag lezen, mogen enkele boeken kiezen.
 Aan alle mooie reizen komt een einde. We moeten Egypte verlaten en
terugkeren n aar België. Daarom zullen we op maandag 3A terug
zandvrij maken. Hiervoor mag je een emmer meebrengen, dan gaat het
wat sneller.
Nadat Egypte volledig weg is, maken we nog enkele toetsen over dit
thema en werken we onze Egypte-taken (zelfstandig werk) verder af.
Vrijdag gaan het 3de en 4de leerjaar dit schooljaar de laatste keer zwemmen. Er mogen spullen meegenomen
worden om mee te spelen in het water. Zorg ervoor dat alles mee kan op de fiets én dat je het zelf kan opblazen!
4de leerjaar A: juf Leen / juf Ingrid en 4de leerjaar B: juf Veerle
 Wiskunde:
We herhalen de leerstof van meetkunde! Je kan de toets thuis voorbereiden door de groene kaders p 82-83
en 84 goed te studeren. Dinsdag maken we een eindtoets van meetkunde.
 Nederlands: Thema: ‘sportkriebels’
We luisteren naar de uitleg van opa Frans, een man van 80 jaar, die vertelt over sport in zijn jeugd. We
lezen informatieve teksten over boemerang gooien, quad rijden, ijshockey en petanque. We lossen in duo’s
denkpuzzels op.
 Woensdag: laatste keer bib. Breng je 2 boeken mee. De kinderen die willen, mogen nog 2 boeken
meenemen. Ze mogen deze boeken bijhouden tot september!
 Godsdienst: gebedshuizen van joden en moslims.
 W.O: thema naar keuze: ‘voetbal’ – ‘zee en strand’ – ‘Hocus pocus’
Je gaat aan de slag met één van deze thema’s en leert er heel wat over door zelf op te zoeken.
 Muzische opvoeding: we zingen en dansen als een podiumbeest!
 Vrijdag: zwemmen: laatste keer! Denk aan je fiets, fluohesje, helm en zwemgerief!
5de leerjaar A: juf Marie en 5de leerjaar B: meester Raf
 Godsdienst: thema: ‘Natuur en cultuur’. Respect voor de natuur.
 Nederlands: afronden thema ‘Mummies en piramides’, striphelden in Egypte.
Nieuw thema: ‘Hoe overleef ik de vakantie?’ Een rampvakantie, vakantie plannen, hoe overleef ik mijn
familie?
 Spelling: herhaling van de t.t. en v.t.. We herhalen ook alle woorden die we dit schooljaar leerden.
 Wiskunde: we werken verder aan de herhalingsoefeningen van getallen 3 en 4: les 144 en les 145.
 Frans: révision U16  U20. Frans toneeltje. We bereiden in groepjes een toneeltje van Frans voor. Verder
oefenen we ook al ons Frans ontbijt in.
 W.O.: voorbereiding camping De Parel. Op dinsdag 26 juni mogen de kinderen op school blijven slapen in
een tentje. We werken hierrond een thema uit. Zie ook extra briefje.
 Opgelet: nog even doorbijten in de toetsenweek. Maak een goede voorbereiding voor alle toetsen.







Op maandag maken wij ook de schoolrekening voor het einde van het schooljaar. Zou u aan uw kind willen
doorgeven wanneer hij of zij de laatste weken van het schooljaar thuis gaat eten?
Op maandag is meester Raf afwezig. 5b wordt opgevangen door juf Marie en juf Karolien.
Donderdag: bib! Vergeet je boeken niet. De kinderen krijgen ook de kans om boeken te ontlenen tijdens de
vakantie.
Bij mooi weer kan het zijn dat we op donderdag onze uitstap naar de Lilse Bergen maken die vorige week
in het water viel. We houden u op de hoogte via agenda of apart briefje.
Vrijdag: paraloop. U kreeg hier al meer informatie over in een brief.

6de leerjaar A: meester Geert en 6de leerjaar B: juf Danny
 Deze week staat helemaal in het teken van de grote toetsen. Elke dag voorzien we genoeg tijd om 1 of
meerdere toetsen te maken. Bereid je goed voor en leer je lessen volgens de toetsenplanning.
 Muzo: Het zesde leerjaar sluiten we af met een receptie op woensdag 27 juni (ouders hou deze dag alvast
vrij). De organisatie van de receptie nemen de kinderen van het zesde leerjaar volledig zelf in handen. De
taakverdeling wordt deze week verder afgesproken en er moet ook nog
hard worden geoefend voor de verrassingsact!
 Dinsdag: Kinderen die vorige week al grabbelhuis hadden brengen deze
week hun fiets mee.
 Nederlands: Breng woensdag al je boeken mee van de bib.
 W.O.: Donderdag is het dan zover. Iedereen legt individueel z’n
fietsexamen af. Je brengt je fiets mee (zorg dat die wettelijk in orde is), je
helm en je hesje.
 De route van het fietsexamen is nu al beschikbaar via Yurls (w.o., fietsexamen). Zo kun je dit weekend de
route al gaan verkennen. Een aanrader, want er zullen niet op elk kruispunt ouders staan om de kinderen op
het juiste route te houden.
 Vrijdag paraloop: Vorige week kreeg je een brief mee met alle nodige informatie.
 Pennenzakkenrock is gratis voor de kinderen. De totale kostprijs is 7 euro. Zes euro wordt door de
ouderraad gesponsord en 1 euro wordt door de school betaald.

Algemeen lagere school:
Op dinsdag 26 juni mogen de leerlingen van het 6de leerjaar naar de MEGA-fuif. Deze
fuif gaat door in het OC en wordt georganiseerd door de gemeente.
Wie wil er een handje komen helpen? Gelieve eerst even te bellen met juf Lydie
(014 55 20 00).
Jeugddienst Kasterlee neemt daarna contact op om verder af te spreken.
- Klaarzetten van 12u tot 13u: 4 helpers
- Inkom van 13u tot 13.30u: 2 helpers
- Toog en bedelen drankjes: 13u tot 15u: 4 helpers
- Opruim: 15.15u tot 16u: 6 helpers

VRIJBLIJVENDE OUDERCONTACTEN
Tijdens de laatste week van juni zijn er vrijblijvende oudercontacten.
Ouders die hun kind wensen te bespreken
maken persoonlijk een afspraak met de juf of meester

De bibliotheek is gesloten van 11 tot 22 juli

