
Van maandag 10 oktober tot en met vrijdag 14 oktober 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

Om de fiscale fiches op te maken hebben wij voortaan de rijksregisternummers  

van beide ouders nodig. 

Indien u dit nog niet ingevuld heeft, kan dit via DEZE LINK. 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Herfstkriebels’. 

♦ We trekken de natuur in en gaan allerlei herfstverschijnselen ontdekken, waarnemen en onderzoeken. 

♦ Op maandag maken we een herfstwandeling in het bos in de omgeving van de school. 

♦ Op dinsdag gaan we met alle Parel kleuters ravotten in het bos van de Rulheyde. Zie ‘Algemeen 

kleuterschool’ voor meer info. De laarsjes die op school zijn, worden op maandag mee naar huis 

gegeven, zodat je deze op dinsdag kan aandoen voor het bos. 

♦ Ook in onze klas beleven we de herfst met al onze zintuigen: in de ontdekbak voelen, ruiken, horen en 

zien we allerlei herfstmaterialen en proeven we van de kastanjes en de noten. 

♦ Godsdienst: We zijn verwonderd en voelen ons dankbaar voor de materialen die de natuur ons brengt. 

♦ Taal: We kijken en luisteren naar het verhaal van Jules die naar het bos gaat. 

♦ Muzo: Stempelen en afdrukken maken met de verschillende herfstblaadjes. 

♦ Grove motoriek: Samen met Nellie en Cezar bewegen we met herfstblaadjes en springen 

we in ‘doen-alsof’ plassen. We ruimen de blaadjes op en vervoeren ze in de kruiwagen. 

♦ Meebrengen mag: Allerlei herfstvruchten en droge herfstblaadjes, een kinderkruiwagen, 

boekjes i.v.m. de herfst (getekend met naam a.u.b.).  
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Herfst’. 

♦ We worden ons bewust van de veranderingen in de natuur. Maandag gaan we op ontdekking in het bos 

(over de school). We nemen daar allerlei natuurmaterialen en herfstblaadjes waar. 

♦ Taal: Prentkijken: We kunnen antwoorden op eenvoudige vraagjes. We leren nieuwe woordenschat. We 

genieten van een poppenspel, dat we daarna zelf mogen spelen en uitbeelden. 

♦ Wiskunde: Sorteren, tellen, vergelijken, veel/weinig/evenveel, gaan we al spelend oefenen 

met allerlei herfstmaterialen. 

♦ Muzo: We zingen en bewegen op het liedje van ‘Het dwarrelende blaadje’. 

♦ Bij de ritmiek met de blaadjes reageren we op muziek/ geen muziek, vlug/traag. Ook bij 

schrijfdans bewegen we met onze dwarrelende herfstblaadjes. 

♦ Dinsdag ervaren we een bosdag in Rulheyde te Kasterlee, zie algemeen kleuterschool. 

♦ Woensdag 19 oktober mogen we op bezoek bij de Kabouterberg te Kasterlee.  
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Het dierenrijk: Wie heeft er op mijn kop gepoept?’. 

♦ We hebben weeral gebrainstormd en wat viel ons op? Er is een grote interesse voor dieren in onze klas! 

Daar moeten we mee aan de slag. De komende weken gaan we alles leren over het dierenrijk. 

♦ De eerste week leren we over dieren die in het bos of op de boerderij leven. We vertrekken vanuit het 

prentenboek ‘over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. Kennen jullie dit 

grappige verhaaltje al? 

♦ Het verhaal zit vol met gekke geluiden! Zo gaan wij oefenen op onze klanken en uitspraak. “En 

PLOFPLOFPLOF, daar vielen vijf paardenvijgen rakelings langs de kleine mol op de grond”. 

♦ We experimenteren met plastische materialen en boetseren allerlei soorten drollen! Wist je dat je drollen 

kan maken van peperkoek? 

♦ We zetten ons in om goed te zijn voor elkaar. Zo ontdekken we het verschil tussen iets dat je expres doet 

of iets dat per ongeluk gebeurt. 

 

http://www.vbs-deparel.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVpNZVDrRsapZnECQIBpHfqBoR45Ilv8Qp4wGcZ9aU9aLn4A/viewform?usp=sf_link


♦ We leren probleemoplossend te denken net zoals de kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 

heeft. 

♦ Extra informatie: Dinsdag gaan we naar de Rulheyde, joepie! 

- Vrijdag wandelen we naar het magazijn van de papa van Isa. Daar 

kunnen we nog nieuwe voertuigen ontdekken (thema: ‘Toet Toet’). 

We tellen de dagen af! 

- Heeft iemand (oude) bruine lakens of doeken waar we mee mogen 

knutselen? 

 

3- en 4-jarige kleuters K2: juf Karin en juf Lieselore  

♦ Thema: ‘Herfstschatten’. 

♦ Herfstvruchten om mee te spelen. In vele hoeken vinden we aanvullend 

speelmateriaal om herfstmateriaal kwalitatief te vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte en volume. 

Wat we gemeten hebben gaan we sorteren (classificeren) en rangschikken (seriëren). 

♦ Voorwerpen in de klas en buiten gaan we meten met o.a. takken uit het bos. Takken staan ook centraal in 

de beweeghoek. We ‘lezen’ de beweegkaarten. 

♦ In de knutselhoek worden de kleuters geprikkeld om creatief te zijn met al dat herfstmateriaal. 

♦ We zingen en dansen op vrolijke deuntjes liefst tussen en met al onze herfstschatten! 

♦ Meebrengen mag: Herfstschatten uit het bos: Blaadjes, tak(je) en vruchten, een schoendeksel, … 

♦ Uitstappen: Zie voor meer informatie bij algemeen kleuterschool. 

   - Op dinsdag gaan alle parelkleuters spelen in het bos op de Rulheyde. 

   - Op woensdag 19 oktober gaan de 3 jarigen naar de kabouterberg. Hierbij zijn de grootouders 

uitgenodigd om mee te stappen met hun oogappel! Laat een seintje aan de juf of er één of meer 

grootouders meewandelen. Hartelijk dank. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K3A, K3B en K2: 
 

We vertellen verder over de boswandeling van de koning, de koningin en het varkentje. We dansen op het 

schrijfdansmuziekje van het zandbergje en verwerken dit door spel in de zandbak… (binnen of buiten). 

We oefenen ook verder met onze fijne motoriekdoosjes. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Herfst: Ritseldans en notentaart’. 

 De juf vertelt het verhaal Ritseldans en notentaart uit Schatkist. Dit verhaal herhalen we verschillende 

keren. Onze kleuters gaan het ook naspelen in de huishoek, in de poppenkast, ze tekenen er over, … Zo 

leren we het verhaal, zijn personages en de verhaallijn heel goed kennen. 

 We leren het seizoen ‘herfst’ beter kennen. We bespreken waarom we ons in de herfst warmer moeten 

kleden. Hoe het weer en de natuur verandert in dit seizoen. Welke vruchten er allemaal te vinden zijn in 

het bos. Welke dieren er tevoorschijn komen. 

 Dinsdag brengen we een bezoek aan het speelbos van domein de Rulheyde. U mag uw kleuter ’s 

ochtends rechtstreeks naar daar brengen en ’s avonds daar weer ophalen. Denk aan aangepaste kledij en 

schoeisel (zie concreet bij algemeen kleuterschool). 

 Meebrengen: 

- 5-jarigen: Woensdag een voorwerp dat begint met de letter ‘D’. 

- Herfstvruchten: Kastanjes, noten, gedroogde bladeren, … 

- Boekjes, knuffels rond de herfst. 

- Op dinsdag speelkleren, aangepast schoeisel voor het bezoek aan de Rulheyde! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     OPROEP: 
Met onze 5-jarige kleuters (°2017) willen we op donderdag 20 oktober graag op leeruitstap naar  

het ‘Bos van Bo’ in de Liereman te Oud-Turnhout.  

Hiervoor doen we een oproep om ons mee te vervoeren. 

Kan je als ouder/grootouder, … ons mee vervoeren, geef dan zeker een seintje  

aan de juf. Geef hierbij ook door hoeveel kinderen je kan meenemen.  

We zouden om 8.30 uur op de school vertrekken en terug  

opgehaald worden om 14.45 uur in Oud-Turnhout. Alvast bedankt!  
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘Herfst in het kabouterbos’. 

♦ De kabouters in het kabouterbos hebben een probleem. Ze hebben het veel te druk en hebben hulp nodig 

om het bos netjes en op orde te houden. Wij gaan hen hier een handje bij helpen en ons bos extra in de 

watten leggen tijdens deze week van het bos. 

♦ Godsdienst: We leren zorg dragen voor het bos en zijn dankbaar voor wat het bos ons allemaal te bieden 

heeft. 

♦ Wereldoriëntatie: We nemen waar wat de herfst doet met ons bos. We onderzoeken samen hoe het komt 

dat de blaadjes rood, geel, oranje kleuren. 

♦ Muzisch: We laten onze verbeelding spreken en maken verschillende creaties met gevonden 

herfstmaterialen. 

♦ Wiskunde: We sorteren en serïeren alle herfstmaterialen met elk zijn eigen kenmerk. 

♦ Op dinsdag spelen we op het terrein en bos van de Rulheyde. Zie algemeen kleuterschool. 

♦ Op woensdag zetten de kleuters die zich inschreven hun beste beentje voor 

op de scholencross. Zie algemeen. 

♦ Meebrengen:  

- Herfstvruchten zoals herfstblaadjes in alle kleuren en vormen, eikels, 

kastanjes, bolsters, dennenappels, … 

- Knuffels/speeltjes van bosdieren zoals een eekhoorn, uil, muis, konijn, 

vogels, vos, … 

- Op woensdag mogen de 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) een voorwerp meebrengen voor het 

lettercircus dat begint met de letter ‘D’. 

 

Algemeen kleuterschool 
 

 

Middagtoezichter gezocht voor bij de kleuters 

vrijwilligersvergoeding €7 per uur 
 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 11.30 uur tot 13.30 uur 

Voor meer informatie mag je contact opnemen met juf Lydie  (014/ 55 20 00) 
 

 

 

DINSDAG: MET ALLE KLEUTERS NAAR DE RULHEYDE 
 

Breng je kind rechtstreeks tussen 8.30 uur en 8.45 uur naar de ‘Rulheyde’, Ossengoor 

te Kasterlee. 
Je mag je kleuter aan het ‘Welkombord’ afzetten. Enkele juffen wachten de kleuters daar op.  

Tussen 15.15 uur en 15.30 uur mag je je kleuter daar ook terug ophalen.  
 

Breng een rugzakje mee met fruit, drank, boterhammen, koek en eventueel reservekledij. We doen sportieve 

kledij aan, aangepast aan het weer. Kijk nadien je kind na op teken, want we vertoeven in een bosrijke 

omgeving.  
 

P.S.: Bij twijfelachtig regenweer: Kijk ’s morgens op de WhatsApp-groep van je klas. Hier zullen we jullie 

dan informeren of deze uitstap doorgaat. 
 

 



 

Op woensdag 19 oktober gaan we met onze 2,5 en 3-jarigen (geboortejaar 2019 en 2020) naar de 

Kabouterberg in Kasterlee. Die dag vragen we om je kleuter ’s morgens tot daar te brengen en er ’s 

middags ook weer op te halen (eventueel met carpoolsysteem). De juiste uren en verdere praktische info 

worden later nog meegedeeld. Grootouders die graag met ons mee wandelen zijn welkom. Graag 

hiervoor een seintje aan de juf via de WhatsApp groep of naam noteren op het klembord naast de klasdeur. 
 

 

       Beweegtip: ‘Gooispel met herfstvruchten’ 
 Materiaal: kastanjes, noten, eikels, … voorwerpen om mee te gooien. 
 

Laat je kind verschillende kleine voorwerpen mikken naar een doos of emmer.  

Doordat hij/zij verschillende voorwerpen dient vast te houden ervaren ze dat  

ze steeds een andere grip moeten hanteren. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling  

van een goede schrijfmotoriek. 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 17 oktober voor K1A – K1B en K1C Maandag 21 november voor K3A – K3B 

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B Dinsdag 29 november voor K2 

Dinsdag 25 oktober voor K2  

Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C December = geen fietsparcours 
 

 

Woensdag: Kastelse scholencross 
De leerlingen van de lagere school lopen in de voormiddag.  

De kleuters komen op woensdagnamiddag aan de start. 
 

De kleuters die zijn ingeschreven brengen hun T-shirt van school  

                                                                                en 2 veiligheidsspelden mee.  

De T-shirts worden op maandag mee naar huis gegeven.  

 

De starttijden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

Kledinginzamelactie 

van 14 t.e.m. 18 november 
Je mag tijdens die week zakken met oude kleren 

onder het fietsenrek van de Kloosterstraat zetten. 

De opbrengst is ten voordele van De Parel. 

 

 



Via de actie ‘fruit een lekkere buit’ kunnen we ballen krijgen die  

we op school goed kunnen gebruiken. 
 

We verzamelen hiervoor de kiwi stickers van zespri.  
 

Je mag de stickers afgeven aan juf Lore of juf Lieselore. 
 

      Alvast bedankt! 
 

 

Webinar voor ouders over (voor)lezen thuis en op school 
Op dinsdag 25 oktober 2022 van 20.00 tot 21.15 uur organiseert VCOV een Webinar. 

Wat komt aan bod in dit webinar: 

    -    Waarom zijn ouders zo belangrijk voor het lezen van hun kind? 

    -    Tips rond voorlezen aan je kind 

    -    Hoe je kind stimuleren om zelf te lezen?  

    -    Wat kan een ouderwerking doen? 

    -    Mooie praktijkvoorbeelden 

Individueel inschrijven is noodzakelijk om de link voor de webinar te ontvangen! 

Meer info en inschrijven via deze link. 
 

Kalender:   

 Vrijdag 7/10: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 

 Dinsdag 11/10: kleuters naar de Rulheyde 

 Dinsdag 11/10: 4de leerjaar in de voormiddag naar gemeentehuis Kasterlee 

 Woensdag 12/10: scholencross 

                                          Voormiddag voor alle lagere school kinderen 

                                          Namiddag voor kleuters (inschrijven is verplicht) 

 Donderdag 13/10: 6de leerjaar op bedrijfsbezoek naar Umicore Olen 

 Maandag 17/10: 2de leerjaar naar het Prinsenpark in Retie 

 Dinsdag 18/10: Wetenschapsdag ‘Vesten’ voor het 6de leerjaar 

 Woensdag 19/10: kleuters met geboortejaar 2019 - 2020 naar de Kabouterberg 

 Donderdag 20/10: sportdag 2de graad 

 Donderdag 20/10: 5-jarigen gaan naar het Bos van Bo, Liereman in Oud-Turnhout 

 Vrijdag 21/10: om 9.00 uur applaus voor de fietstocht tegen het klimaat 

 Maandag 24/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

 Donderdag 27/10: meetdag lagere school 

 Van maandag 31/10 t.e.m. vrijdag 4/11: herfstvakantie 

 Van maandag 7/11 t.e.m. 9/11: talentklassen voor het 4de leerjaar 

 Donderdag 10/11: grootouderfeest in OC voor de kleuterschool 
 Vrijdag 11/11: Wapenstilstand = vrijaf 

 Woensdag 16/11: oudercontacten 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

 Vrijdag 18/11: ’s avonds lampionnentocht georganiseerd door de ouderraad 

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 Donderdag 1/12: 6de leerjaar naar Brussel 

 Woensdag 6/12: Sint op bezoek 

 Woensdag 7/12: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 
 Maandag 12/12: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 14/12: inleefdag voor 2,5-jarigen 

https://www.vcov.be/over-ons/kalender/68


 Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.15 tot 17.00 uur t.v.v. de zeeklassen 
 Woensdag 21/12: rapport + sportrapport 

 Van maandag 26/12 t.e.m. vrijdag 6/01: kerstvakantie 
 

LAGERE SCHOOL  
1A: juf Caroline en juf Sanne, 1B: juf Els en juf Sanne en 1C (voormiddag): juf Karolien 

 Godsdienst: ‘Geboorte en groei’. We luisteren naar het scheppingsverhaal. Breng op maandag je 

geboortekaartje mee. 

 Nederlands: Kern 2: ‘De dag dat de nacht niet kwam’. We leren de letters ‘t’ en ‘ee’. Staan deze letters 

vooraan, achteraan of in het midden van het woord? Klinkt het woord lang, dan duiden we de lange 

klinker aan. Klinkt het kort, dan duiden we de korte klinker aan. 

 Wiskunde: We leren optellen en aftrekken tot 5. We schrijven bij een rekenverhaal een bewerking en 

vertellen zelf een verhaal bij een bewerking. We kunnen handig tellen tot 5. We kunnen voorwerpen 

schatten en meten met een natuurlijke maateenheid zoals een lepel, beker, kopje, … 

 W.O.: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!’. Wat zien we overdag? Hoe ziet dat er ‘s nachts uit? 

 Op woensdag is het scholencross.  

 Op maandag brengen we een veiligheidsspeld mee om onze nummer vast te 

spelden. Alvast bedankt aan alle chauffeurs!  

 Juf Jana geeft les in 1A t.e.m. donderdag 20 oktober. (stage) 

 Juf Jolien geeft dan les in 1B. (stage) 
 

2de leerjaar A: juf Sofie en juf Liesl en 2de leerjaar B: juf Inge en juf Liesl 

 Godsdienst: Thema: ‘Jezus ontmoet Bartimeüs’. 

 Wiskunde: Getallen: 

o Getallen tot 100 splitsen en samenstellen (T + E, E + T)  

bv. 70 en 3 = 73, 4 T + 8 E = 48, 97 = 9 T en 7 E, 83 = 80 + 3 

o Getallen tot 100 plaatsen op de getallenlijn. Getallen rangschikken van groot naar klein en 

omgekeerd. Tellen met sprongen van 2 en 5. Rekentaal: net voor, net na, 4 plaatsen voor, tussen, … 

o Meten: De klok: het uur (digitaal en analoog). 

o Meetkunde: Patronen herkennen en voortzetten. 

 Spelling: Herhaling van de leestekens . ! ? 

o Aanbreng van de klanken “eeuw” en “ieuw”. 

o Inoefenen van de klanken aai/ooi/oei: we horen een “j”, we schrijven een “i” 

o Aanbreng van au-woorden. We zingen het au-lied en tekenen de au-woorden. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9uNO55ERC0. 

 Nederlands: Thema: ‘Dolle dierenpret’. We zoeken de weg op een plattegrond van een dierentuin.      

                                                                Waarvoor dienen die leestekens op het einde van een zin? 

 W.O.: Thema: ‘Herfst’. Wat verandert er in de natuur? Wat vind jij leuk/mooi aan de herfst? Maandag 

17 oktober brengen we een bezoek aan het prinsenpark in Retie. We rijden hier met de bus naartoe en 

zullen daar samen met een gids meer te weten komen over de natuur. De kostprijs bedraagt € 5,40 en 

komt op de schoolrekening. Verdere info volgt nog. 

Thema: ‘Verkeer’. Maandag oefenen we onze fietsvaardigheden op de speelplaats.  

                               Meebrengen: fiets die in orde is. 

Thema: ‘Tijd’. De kinderen krijgen een jaarkalender mee naar huis. We vragen om deze te bewaren en 

op een goed zichtbare plaats op te hangen thuis. Zo kan u er thuis ook geregeld naar verwijzen.  

Elke maand krijgen de kinderen prenten mee die ze bij die maand moeten plakken. Voor de maand 

september zullen we dit een eerste keer in de klas doen. Zo is het voor jullie als ouder(s) ook meteen 

duidelijker. Alvast bedankt hiervoor! 

 Schrift: We herhalen de kleine letters c, e, r en z. 

 Muzo: We maken een herfstcreatie. Meebrengen tegen vrijdag: tijdschriften. 

 Woensdag: Scholencross. Meebrengen tegen maandag: 1 veiligheidsspeld. 

We fietsen naar de sportvelden in de Molenstraat met begeleiding. We trekken sportieve kledij aan en 

goede loopschoenen. Iedereen brengt zijn/haar fiets (liefst helemaal in orde), helm en fluohesje mee. 

We zijn nog op zoek naar ouders die willen meefietsen met onze groep van het tweede leerjaar. We 

vertrekken om 9.50 uur op de school en zullen om 10.55 uur terug vertrekken aan de sportvelden. Indien 

je kan meefietsen, mag je dit noteren in het agenda van jouw kind. Alvast bedankt. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9uNO55ERC0


 

3de leerjaar A: meester Bart en 3de leerjaar B: juf Vanessa 

 Woensdag is het scholencross (zie algemeen op de nieuwsbrief). Breng op maandag een 

veiligheidsspeld mee! 

 Donderdag bib. Breng jouw oude leesvoer mee zodat je het kan inwisselen tegen nieuw leesvoer. 

 Godsdienst: ‘Vergeving en verzoening’. We sluiten dit thema af met een filmpje over de biecht. Wat 

weten wij over dit sacrament? Het thema wordt kort herhaald en echt afsluiten doen we met een toets. 

 Nederlands: ‘Welkom in ’t Snuk’. We bekijken een ingevuld gastenboek. Hierin staan veel 

verwijswoorden. We herhalen deze week wat bijvoeglijke naamwoorden zijn. Zin in nog een 

woordsoort? Wel, in het museum moeten taken verdeeld worden. We beslissen wie wat zal doen en 

hiervoor moeten we de werkwoorden aanpassen aan het onderwerp. In 3A oefenen we thuis op 

woordsnoep en in 3B oefenen we 10 ou-woorden in ons oefenboekje van spelling.  

Leesplezier ten top met 3 verschillende activiteiten: 

o Het boek ‘Er was misschien eens’ wordt geïntroduceerd. We zullen bijna wekelijks een verhaal 

voorlezen en daarna beslissen we of dit verhaal waargebeurd is. 

o Een nieuwe auteursbox staat op ons te wachten. Benieuwd welke auteur zijn/haar boeken wil 

voorstellen? 

o We maakten kennis met een tweede geluksvogel Kaketoe. Zij staat volop 

voor ‘relaties’ om gelukkig te worden/zijn.  

 Wiskunde: Blok 2: Op donderdag en vrijdag staan de bloktoetsen van blok 1 

gepland. Deze kan je voorbereiden aan de hand van de toetswijzers. 

o Zonder brug zullen we al optellingen tot 1000 maken. 

o We oefenen verder op de klok tot op het uur en het half uur nauwkeurig, nu ook in de namiddag en 

de avond. 

o De optellingswip wordt uitgelegd.  Misschien vinden we dit wel handig om te gebruiken bij sommige 

optellingen. 

o Enkele optellingen om cijferend uit te rekenen wachten op ons. 

 W.O.: ‘De appel en de boom’. We ontdekken de verschillende levensfasen van de mens. In welke 

levensfase zitten wij nu, en mama, en opa? Op een eeuwband duiden we aan wanneer we geboren 

werden. Ook andere belangrijke gebeurtenissen proberen we hierop te plaatsen. 

Oefenen op het juiste gebruik van de begrippen ‘heden, verleden en toekomst’ staat ook op de planning. 

 Muzo: ‘De kunstenaar was nog niet klaar’. Een kunstenaar begon aan zijn kunstwerk, maar moest om 

een onduidelijke reden stoppen. Wij kruipen in de huid van deze kunstenaar en maken dit kunstwerk 

verder af. 
 

4de leerjaar A: juf Ingrid en juf Sanne en 4de leerjaar B: juf Veerle 

 Godsdienst: ‘Adem in en adem uit!’. Mensen schenken nieuwe adem aan mensen die het nodig hebben. 

Zij zetten zich in voor andere mensen. 

 Wiskunde: We zoeken gemakkelijke oplossingen om te vermenigvuldigen met 10, 100, 5, 50, 9 en 11. 

Om veelhoeken te tekenen gebruiken we een meetlat, geodriehoek en een potlood. 1 minuut bestaat uit 

60 seconden. We lezen de tijd af op een digitale en een analoge klok en berekenen het tijdsverschil. We 

herhalen de leerstof. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Het huis van mijn dromen’. We krijgen tips om ons droomhuis te ontwerpen. In 

een gesprek vertellen we aan elkaar in welk huis we willen wonen. We zoeken naar gepaste kleuren voor 

de binnenkant van de woning. Hierbij gebruiken we verschillende werkwoordvormen en denken na over 

de stam van een werkwoord. We maken kennis met de kamers van het ‘Stapeltjeshuis’. We schrijven een 

verhaal bij een gekozen kamer. 

 Woensdag: BIB! Denk aan je boeken! 

 Woensdag: Scholencross! Sportieve kledij, fiets, hesje, helm. Rugzakje met drank! Zie algemeen! 

 W.O.: Thema: ‘De gemeente’. Dinsdag brengen we een bezoek aan het gemeentehuis en de 

burgemeester. Wil je een vraagje stellen aan onze burgemeester? Schrijf deze dan op. 

Breng mee: Fiets, hesje helm, rugzakje met drank, koek of fruit. 

OPROEP: We zoeken nog iemand om ons op deze uitstap met de fiets dinsdagvoormiddag te 

begeleiden. Geef het door aan de juf! 

Hoe was het vroeger? In groepjes lezen we het verhaal van opa die geboren is in 1920. 

 Muzo: We schetsen ons droomhuis. Hiervoor gebruiken we de tips die we in ons notitieboekje hebben 

opgeschreven. Met waardeloos materiaal bouwen we een droomhuis. Verzamel deze week waardeloos 

materiaal (lege kaasdoosjes, wc rolletjes, lege blikjes, dopjes, …), breng het donderdag mee naar de klas. 
 



5de leerjaar A: juf Bieke en juf Liesl, 5de leerjaar B: juf Lindsey en 5de leerjaar C: juf Stien  

 Frans: Unité 4: ‘Voici ma famille!’. We herhalen hoe je iemand voorstelt en hoe je gezinsleden benoemt. 

Het enkelvoud van de vervoeging van être behoort ook tot de leerstof. Donderdag is de toets van dit 

unité.  

 Godsdienst: Geluk zit in een klein hoekje. Wat maakt jou gelukkig? Hoe bouw je aan geluk? 

 Muzo: Muzische opvoeding in het Frans? Leef je helemaal in in je rol! Cirkels bieden ons oneindig veel 

mogelijkheden. Aan de slag met patronen. 

 Nederlands: Hoe ziet jouw toekomst eruit? We lezen het af op onze hand. Op basis van een vragenlijst 

kom je te weten welke rol magie inneemt in jouw leven. 

Spelling: Geen verdubbeling na een korte klinker en tegenwoordige tijd. 

 W.O.: Mediawijsheid: We starten met ‘ticken.be’. Hoe zet je je vingers op een toetsenbord? Meerdere 

keren per week zullen we voortaan uitleg krijgen en inoefenen hoe je efficiënt kan typen.  

                                     Wat zijn influencers? Het is een meme, geen mémé! Hoe weet je of berichten en 

foto’s op het internet betrouwbaar zijn? Het internet door de jaren heen: Hoe is het geëvolueerd? 

 Wiskunde: Wat zijn de eigenschappen van bepaalde vierhoeken? Hoe vermenigvuldig je een 

kommagetal met 10, 100, 1 000, 10 000, 5, 50 en 25? Cijferen met natuurlijke getallen en 

kommagetallen komt aan bod. Weet jij nog wat diagonalen, evenwijdige lijnen en loodrechte lijnen zijn? 

 Woensdag is het scholencross. Denk aan je sportieve kledij, veiligheidsspeld, fiets, helm en fluohesje. 

Wij zijn wat later terug op school, ongeveer om 12.00 uur. 

 Donderdag gaan we naar de bib. Vergeet je boeken niet!  

 Vrijdag gaan we zwemmen. Denk aan je fiets, helm en fluohesje. 5A en 5C 

zijn pas terug wanneer de middag begonnen is, dus blijf zeker op school eten. 
 

6de leerjaar A: meester Geert en 6de leerjaar B: juf Danny 

 Bewegingsopvoeding: Vrijdag gaan we zwemmen. Je hebt je zwemgerief, fiets, helm en hesje nodig. 

 Donderdag bedrijfsbezoek Umicore Olen. Iedereen komt met de fiets naar school. We vertrekken naar 

Olen om 8.30 uur. ’s Middags zijn we terug op school. Het bezoek start met een introductie over 

Umicore. Nadien neemt onze gids u mee voor een blik achter de schermen en staat er een bezoek aan de 

productie- en onderzoeksafdeling op het programma. 

Opgelet! Umicore hecht veel belang aan veiligheid. Bezoekers zijn dan ook verplicht om lange mouwen 

en lange broek te dragen alsook stevig en dicht schoeisel. Dit maakt deel uit van de 

veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn. 

 Frans: Unité 23: ‘Le tour de France!’. Gelukkig gaan we geen ronde van Frankrijk rijden maar we leren 

wel om te vragen en zeggen hoe je je verplaatst. Verder leren we tijdsaanduidingen geven, getallen van 

meer dan 1000 gebruiken en informatie na te vertellen. 

Niet vergeten: dinsdag toets unité 22! 

 Muzo: Met behulp van een Makey Makey spelen we een kinderliedje na. We leren ook hoe een 

stroomkring in elkaar zit. Dit hebben we immers nodig om muziek te kunnen maken met een Makey 

Makey. 

 B.O.: Woensdag is het scholencross. We rijden naar de sportvelden met de fiets en vertrekken om 8.35 

uur. Vergeet ook je helm en je hesje niet. Sportieve kledij (aangepast aan de weersomstandigheden) en 

loopschoenen zijn nodig die dag. Om 10 uur zijn we terug, een boekentas is dus nodig. 

 Breng tegen maandag een veiligheidspeld mee! 
 

Algemeen lagere school 
 

Woensdag is het scholencross 
Kom die dag in sportieve kledij naar school en schoenen waar je goed mee kan lopen.  

Neem 1 veiligheidsspeld mee. Alle kinderen fietsen die dag naar de sportvelden aan de 

Molenstraat.              

             Zorg dus voor:  

                   een fiets, helm en fluohesje! 
  In het schema achteraan deze nieuwsbrief kan je terugvinden  

           wie wanneer moet lopen. 
 



 

VERLOREN VOORWERPEN 

     
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang zullen we lezen! 
 Leesideetje 

Op www.jeugdbieb.nl kan je allerlei filmpjes van digitale 

prentenboeken vinden. Een bezoekje waard! 

 Boekentips 

Gouwe ouwe:   SuperDolfje – Paul Van Loon 
 

De nieuwe klasgenoot van Dolfje en Noura, 

Gregor, wordt door iedereen bewonderd. Dolfje en 

Noura mogen niet bij zijn groepje omdat ze 

‘anders’ zijn. Weet hij dat ze weerwolven zijn? 

 

 

 

Recent bekend:  Het eigenwijze huisdierenboek - Marc ter Horst  

                                                en Tom Schoonooghe 

Alles wat je nog niet wist over je cavia, hond, kat 

of goudvis. Of heb jij een axolotl in huis? In dit 

boek vertelt Marc ter Horst je alles wat je moet 

weten over huisdieren. Soms doet hij dat braaf als 

een hulphond, soms eigenwijs als een fret, maar 

altijd nieuwsgierig als een alpaca. Wil je weten 

welk dier zijn eigen keutels opeet? Hoeveel dieren 

er in je bed zitten? Wat het verschil is tussen een 

lama en een alpaca? Welk huisdier non-binair is? 

Hoe goed paarden kunnen tellen? Open dan gauw 

dit boek! 

http://www.jeugdbieb.nl/


 

 


