
Van maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Licht en Donker’. 

♦ Meester Rick komt een hele week in onze klas werken rond licht en donker. Het licht in de klas werkt 

niet altijd heel goed ;-) en samen zoeken we naar andere mogelijkheden om licht te hebben in de klas. 

♦ Godsdienst: We verkennen de symboliek van licht en donker tijdens deze adventsperiode. Het derde 

kaarsje mag branden op onze adventskrans. Samen versieren we de donkere boom in de klas tot het een 

prachtige kerstboom geworden is. 

♦ Muzo: “Nieuwjaarke zoete, een varken heeft vier voeten”. Onze vriendjes zijn 

meer creatief en maken zelf een nieuwjaarsbrief. 

♦ Vrijdag gaan we op bezoek naar de kerststal in Lichtaart. Dus warme kledij en 

goede stapschoenen zullen wel nodig zijn. Vergeet ook zeker je fluohesje niet! 

♦ Zintuigen: We werken rond waarnemen. Het is vaak donker in de klas en we 

kunnen niet goed zien. 

♦ Op maandag en woensdag zijn het inleefdagen voor nieuwe vriendjes die in 

januari mogen instappen in onze gele klas (zie http://www.vbs-deparel.be/inschrijvingen/5-

jarigen/instapmomenten ) 

♦ Meebrengen op maandag: Een zaklamp (met de naam op) want het licht werkt niet zo goed in de klas. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Kerstmis’. 

♦ Catechese: Samen met de kleuters leven we naar het kerstgebeuren toe. Met ons aftelpad op weg naar de 

stal, komen we elke dag een beetje dichter bij Kerstmis. 

♦ Deze week wordt het derde kaarsje van de adventskrans aangestoken. 

♦ De mooie verhalen van ‘Welterusten, kleine beer’ en ‘Rikki wil een kerstboom’ worden 

verteld. De kleuters herkennen tijdens het meeleven van het verhaal bepaalde gevoelens. 

♦ We maken een donkere hoek in de klas en experimenteren met licht en donker. Met 

lichtgevende voorwerpen en kaarsen spelen we lichtgevende spelletjes. We kunnen stil 

worden bij de brandende kaars die ons licht en warmte geeft. 

♦ Samen met Jules gaan we de kerstboom versieren. De donkere boom krijgt lichtjes, 

slingers en kerstballen. Wiskundige begrippen ‘hoog en laag’ komen hierbij aan bod. 

♦ Muzo: Elke dag oefenen we onze nieuwjaarsbrief. We zingen kerstliedjes. 

♦ We gaan explorerend experimenteren met allerlei technieken en oefenen onze fijne 

motoriek. 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Een magische Kerst’. 

♦ Onze brainstorm over ‘Kerstmis’ staat weer helemaal vol met leuke ideeën! 

♦ De periode van Kerstmis brengt ons wat dichter bij elkaar. Verbondenheid staat daarom ook helemaal in 

de kijker. We vieren samen de advent, versieren onze kerstboom, ontdekken het kerstverhaal, maken ons 

eigen kerstkaartje, … En nog veel meer! 

♦ Ook muziek krijgt een plaatsje binnen ons thema. We maken prachtige muziek terwijl we gezellig 

kerstliedjes zingen. Soms moet je ook op tijd stoppen en je instrumentje stil houden… Dat klinkt als een 

uitdaging! 

♦ Vorige week hebben we volop geoefend op het maken van patronen. Deze week oefenen we verder. We 

kunnen kerststerren maken met losse materialen, versieren kerstballen met verschillende patronen, … 

♦ Door kerstkaartjes te knutselen, kerstbelletjes te vangen met magneten, kerstbomen te versieren, … 

oefenen we onze fijne motoriek (grepen). 

 

http://www.vbs-deparel.be/
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♦ Tenslotte worden we uitgedaagd om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dit bij routines zoals de jas aandoen, 

maar ook bij het spelen in de klas. Van proberen kan je leren en van doen word je kampioen! Zo kunnen 

wij binnenkort onze nieuwe vriendjes een handje helpen. 

♦ Meebrengen mag: 

- Een kerstbal die we mogen versieren met verf (hang er een naamkaartje aan). 

- Nep kerstboompjes. 
 

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

♦ Thema: ‘Op weg naar Kerstmis’. 

♦ Adventshoek: ‘Lichtjes in het donker’ met de symboliek van donker naar licht. Het 

derde kaarsje brandt op de krans. 

♦ Onze kerstboom wordt elke dag wat lichter en mooier. We versieren hem met lichtjes, slingers en ballen. 

Onder de boom komt nog een lege kerststal. We experimenteren verder met onze lichtgevende dingen in 

de donkere hoek. We zingen samen mooie kerstliedjes en oefenen onze nieuwjaarsbrief. 

♦ In de ontdekbak vinden we kerstversiering om te sorteren, te tellen en te meten. Hier oefenen we 

verschillende wiskundige begrippen: lang, kort, evenveel, meer en minder. 

♦ We mengen de kleuren geel en blauw. Zo ontdekken we de kleur ‘groen’. Met deze kleur maken we een 

mooie kerstboom op papier. 

♦ Op muziek maken we grote ronde bewegingen en slingerbewegingen. Zo ontstaan er grote kerstballen en 

slingers op het papier. 

♦ Materiaal meebrengen: Kaboutermuts (voor de nieuwjaarsbrief), prentenboeken rond het thema. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
 

Vanuit het schrijfdanslied van de pannenkoek gaan we verder naar de liggende  

acht. We maakten reeds twee pannenkoeken met beide handen en evolueren  

van daaruit naar de liggende acht. We experimenteren met klei en water...  

Het varkentje van de koning brengt dit aan! We werken ook steeds verder met de fijne motoriekdoosjes! 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Kerstmis’. 

♦ Godsdienst: De derde kaars op de adventskrans wordt aangestoken. We gebruiken onze adventskalender 

om af te tellen naar Kerstmis en kiezen elke week een actiepuntje zodat wij ook een lichtje worden voor 

elkaar. (bv. elkaar helpen, geen ruzie maken, elkaar troosten bij verdriet, …). We maken kennis met 

symbolen en rituelen die met Kerstmis te maken hebben en leren de verhalen errond kennen, bv. de 

boodschap aan Maria, Maria bezoekt Elisabeth, … 

♦ Er staat een boom in onze klas, we nemen hem waar, praten over waarom mensen met Kerstmis een 

kerstboom plaatsen en versieren hem samen. Aan de hand van een foto praten we over onze eigen 

kerstboom thuis. De andere luistert en stelt vragen. Zo oefenen we onze luistervaardigheden. 

♦ Wat rijmt er op ster? We herkennen de picto’s en proberen rijmwoorden te zoeken. 

♦ De juf heeft een nieuwjaarsbrief. We spelen hierbij met expressie en intonatie. En knutselen iets voor bij 

de brief. Daarbij kiezen we onze eigen kleuren en leren we dingen vasthechten aan elkaar. 

♦ We oefenen het vloeiend schrijven en herhalen de schrijfpatronen als ze nog moeilijk zijn. 

♦ Met de loose-parts vormen we figuren, spiegelen en beleggen vlakken. De cijfers 

van 0 tot 10 maken we na en plaatsen we juist op de getallenlijn. 

♦ Meebrengen: 

- Een foto van jouw kerstboom om bij te vertellen: Afgedrukt of via WhatsApp. 

- 5-jarigen op woensdag een voorwerp dat begint met de letter ‘K’. 

- Prentenboeken in thema Kerstmis. 

- Knuffels van dieren uit de kerststal (os, ezel, schaap, …). 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘Kerstmis’. 

♦ Het Kerstfeest komt stilaan in zicht. Onze kerstboom hebben we vorige week in de klas gezet en mooi 

gemaakt met lichtjes. Deze week versieren we onze kerstboom verder met kerstballen en slingers. 

♦ Wiskunde: Tijdens het versieren oefenen we nog eens op kerstballen sorteren aan de hand van 2 

kenmerken. Alsook de telvaardigheden om de begrippen ‘meer, minder en evenveel’ extra te oefenen. 



♦ Taal: Vorige week lieten we zien hoe we een lichtje konden zijn voor elkaar. Dit doen we ook deze 

week. We schrijven/stempelen kerstkaarten voor elkaar om elkaar het beste te wensen. 

♦ Motoriek: De schrijfpatronen die we het voorbije trimester hebben geleerd, oefenen we nog eens extra. 

Kunnen we hierbij al goed rechtzitten, met de juiste pengreep, lees- en schrijfrichting? 

♦ Muzo: We knutselen een attribuut dat we gebruiken tijdens het oefenen en voorlezen van onze 

nieuwjaarsbrief. 

♦ Godsdienst: We proberen een lichtje te zijn voor elkaar. Wat doet dat met ons? Hoe voelt het als iemand 

een lichtje voor jou is? 

♦ Meebrengen:  

− Spulletjes in het thema van Kerstmis. 

− 5-jarige kleuters: Een voorwerp voor het lettercircus dat begint met de letter ‘K’. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

De winnende klas die het best in orde was met ‘Fluo vest aan’ wint de Fluobeker. 

De voorbije maand hadden we 2 winnaars. 

Bravo voor k1c, de oranje klas en bravo voor k3a, de paarse klas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

    Beweegtip: ‘Kruipparcours’ 
Materiaal:  Kussens, knuffel, tafel, dozen, emmers, … 
 

Zet een knuffel op de rug van je kind en laat je kind met de knuffel een parcours kruipen.  

Je kleuter probeert het parcours af te leggen zonder dat de knuffel valt.  

Bijvoorbeeld: rond de tafel, over kussens, onder stoelen, zigzaggen tussen dozen of emmers. 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

Helm op Fluo top!   verkeersveiligheid  = belangrijk 
          De Parel doet mee aan de actie ‘Helm op Fluo Top’! 
        Wees zichtbaar in het verkeer en draag Fluo! 
Wie met fluo aan naar school komt, krijgt een sticker op de spaarkaart.  

Ook een fietshelm is een sticker waard, indien je met de fiets naar de school  

bent gekomen! 

Helm op Fluo Top start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. 

Heb je voldoende stickers kunnen sparen, dan krijg je een toffe beloning. 

In de kleuterschool gaat op het einde van elke maand de fluobeker naar de klas  

die het meeste Fluo aan heeft gehad die voorbije maand! 

Dank voor jullie medewerking! 
 

 



KERSTMARKT 
ten voordele van de zeeklassen 

 

Vrijdag 16 december 
van 15.15 uur tot 17.00 uur 

 

Gelieve met contant geld te betalen, liefst muntstukken. Alvast bedankt! 
 

 

 

Kalender:   

♦ Maandag 12/12: inleefdag voor 2,5-jarigen 

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

♦ Vrijdag 16/12: bewegingsrapport lagere school (teruggeven voor de vakantie) 

♦ Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.15 tot 17.00 uur t.v.v. de zeeklassen 
♦ Maandag 19/12: verrassingsbezoek aan 4de leerjaar 

♦ Maandag 19/12: de leerlingenraad organiseert een fotozoektocht voor 5de en 6de leerjaar 

♦ Woensdag 21/12: puntenrapport  lagere school  

♦ Donderdag 22/12: kerstspel gebracht door de ouderraad voor de kleuters en 1ste leerjaar. 

♦ Donderdag 22/12: 3de leerjaar naar Antwerpen 

♦ Donderdag 22/12: de leerlingenraad organiseert een fotozoektocht voor 1ste en 2de leerjaar 

♦ Vrijdag 23/12: de leerlingenraad organiseert een letterzoektocht voor 3de en 4de leerjaar 

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

♦ Woensdag 11/01: luizencontrole 

♦ Vrijdag 13/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor K3 en de lagere school 

♦ Maandag 16/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor 1ste en 2de leerjaar 

♦ Donderdag 19/01: bezoek van de Sint-Antoniusgilde 

♦ Vrijdag 20/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor K1 en K2 

♦ Maandag 23/01: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Woensdag 25/01: oudercontacten lagere school op vraag van de leerkracht 

♦ Woensdag 25/01: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Donderdag 26/01: 6de leerjaar naar het SMIK 

♦ Vrijdag 27/01: VRIJAF 
♦ Dinsdag 31/01: de kleuters gaan naar circus Bruul 

♦ Dinsdag 07/02: Optreden ‘haar en snaar’ voor 1ste en 2de leerjaar in OC 

♦ Woensdag 08/02: auteurslezing van Kim Crabeels aan 4de leerjaar 

♦ Maandag 13/02: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Woensdag 15/02: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Vrijdag 17/02: carnavalstoet 

♦ Van maandag 20/02 t.e.m. vrijdag 24/02: krokusvakantie 
 

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

♦ Godsdienst: We laten het 3de kaarsje van de adventskrans branden. 

♦ Nederlands: Kern 5: ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet’. We leren de letters ‘ie’, ‘l’ en ‘ou’. 

♦ Wiskunde: We maken herhalingstoetsen. We splitsen de hoeveelheid 9. We schatten de lengte van 

voorwerpen. We meten met een meetstok van 1m. 



♦ Schrijven: We leren de letter eu en het woordje deur. We schrijven ook onze nieuwjaarsbrief.  

♦ W.O.: ‘Kerstmis’. We werken in groepjes aan klasdoorbrekende opdrachten. 

♦ Woensdag gaan we naar de bib. Breng je boek mee. 

♦ Vrijdag is het kerstmarkt. Wij knutselden mooie lichtjes die je daar kan kopen ten 

voordele van de zeeklassen. 

♦ Vrijdag is het kerstmarkt ten voordele van de zeeklassen van het 5de en 6de leerjaar. 

Allemaal welkom! Ook de bestellingen kunnen die avond afgehaald worden. 

♦ Vrijdag gaan we zwemmen. Zorg dat je kind gemakkelijke kledij aanheeft (zeker geen 

broekkousen!). WAT MOET ER IN JE ZWEMZAK: Een zwembroek, badpak of bikini, een grote 

handdoek en een kleine handdoek. Vergeet zeker geen plastic zak waar je naam op staat, want daar 

steken we onze droge kleren in zodat die niet nat worden! Je mag ook een zwembril en zwembandjes 

meegeven als je dat nodig vindt. 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Advent’. We luisteren naar het derde deel van het verhaal van Robby. 

♦ We steken ons derde kaarsje aan op de adventskrans. Viert iedereen Kerstmis? We maken ook kennis 

met allerlei soorten feesten. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Optellen/aftrekken tot 100 met 3 termen bv. 32+3+40=35+40=75,  20+4+40=60+4=64,  

38-20-2=36-20=16 (we onderstrepen de 2 getallen die we eerst optellen/aftrekken). 

o Optellen tot 100 zonder brug TE + TE bv. 56+23=56+20+3=76+3=79 (het eerste getal schrijven we 

opnieuw, het tweede getal doen we in stukken T en E). 

o We maken herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

o Herhaling van de maaltafel van 2, 5 en 10. Oefen ze thuis nog eens extra in. Dit kan met je kaartjes 

of op de computer: https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen-tafels/  

Meten: 

o De halve liter: we leren dat 1 liter = 2 halve liters. We rangschikken verschillende flessen van veel 

naar weinig en omgekeerd. Hoeveel glazen kan je vullen met een halve liter. De term halveren komt 

aan bod. We werken ook met anderhalve liter: dat is 1 liter + een halve liter. 

o We betalen met euro’s en eurocenten in onze kerstwinkel. 

♦ Spelling: We oefenen op alle onthoudwoorden. In het weekend geven we het onthoudboekje mee naar 

huis. Zo kan je ook thuis deze woorden oefenen als je dat wil. Dit is niet verplicht. 

Inoefenen van de verlengingsregel d/t, b/p bv. zwaard (ik maak het woord juist langer 

‘zwaarden’, ik hoor de letter ‘d’ dus schrijf ik zwaard met de letter ‘d’). 

♦ Nederlands: We schrijven onze nieuwjaarsbrieven. Meebrengen tegen maandag: 

Eén speelgoedje waar je graag iets over vertelt. We ontdekken wat een werkwoord is.  

♦ Donderdag gaan we naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas. 

♦ Schrift: We leren de hoofdletter Z. 

♦ Vrijdag is het kerstmarkt ten voordele van de zeeklassen van het 5de en 6de leerjaar. Allemaal welkom! 

Ook de bestellingen kunnen die avond afgehaald worden. 

♦ Vrijdag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemzak niet en een grote plastieken zak. Doe makkelijke 

kledij aan, liefst geen broekkousen en lange haren in een staart a.u.b. Waardevolle spullen laten we thuis. 
 

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

♦ Yes, het is donderdag! Donderdag = bibdag! 

♦ Vrijdag is het KERSTMARKT ten voordele van de zeeklassen van het 5de en 6de leerjaar. Allemaal 

welkom! Ook de bestellingen kunnen die avond afgehaald worden. 

♦ Godsdienst: ‘De advent’. Wat is de advent? Waarom bestaat er een adventskrans? Wat is de betekenis 

van de 4 kaarsen? We zoeken hier een antwoord op. 

♦ Nederlands: ‘Allemaal familie’. 

o We starten in ons regelboekje. Deze week oefenen we de verlengingsregel (woorden die eindigen op 

d of t) in. Dit doen we zowel in de klas als thuis. 

o Extra aandacht voor begrijpend lezen is nodig. Dit doen we met een tekst waarbij we moeten doen 

wat we lezen. Hopelijk begrijpen we de opdrachten goed. Ook lezen we informatie over de ouders 

van verschillende kinderen. Kunnen we de juiste kinderen met de juiste ouders verbinden? 

o In 3B zit een nieuwe auteur te wachten om zijn/haar levensverhaal te vertellen en zijn/haar boeken te 

laten lezen. 

https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen-tafels/


o Onze oren moeten we deze week ook extra spitsen, want we doen een heuse luisteropdracht. Kunnen 

we alle verkregen informatie goed filteren? 

o Leesplezier beleven we met het boek ‘Er was misschien eens’, met Geronimo Stilton 

en met de geluksvogels. 

♦ Wiskunde: Blok 3. 

o Herhaling van de rechte, stompe en scherpe hoeken. Hoe tekenen we ze zelf? 

o Loodrechte stand: Na de instructie krijgen we de oefeningen voorgeschoteld. 

o We vergelijken stambreuken: Welke breuk is het grootst? Hoe groter de noemer, hoe 

kleiner de gelijke delen. We ordenen stambreuken van klein naar groot. 

o Schakelen en groeperen: We mogen bij optellen en vermenigvuldigen de termen en factoren van 

plaats veranderen. 

o Gewichtsmaten: In 1 kg gaat 1000 gram? Kunnen we met dit weetje dan ook oefeningen maken? 

o Klok: ‘Kwart voor’. We oefenen dit digitaal en analoog in. 

♦ W.O.: ‘Het leven als een koning’ en ‘Hmm… chocolade’. We maken de laatste toetsen over de koningen 

van België. 

♦ We starten met het thema over chocolade. Chocolade is nu thuis veelvuldig aanwezig dankzij de komst 

van de Sint. Weten we eigenlijk wel wat chocolade is en waar het vandaan komt? 

♦ Muzo: ‘Kerstmarkt’. We knutselen iets en dit proberen we te verkopen op de kerstmarkt. 

♦ Turnen: Sinds 5 december hebben we wisselende turnuren. De ene week gaat 3A op maandag en 

donderdag turnen en 3B op woensdag en vrijdag en de week erop wisselen we om. Dit zal zo zijn tot we 

gaan zwemmen (rond de paasvakantie). 
 

4de leerjaar A: juf Ingrid en juf Sanne en 4de leerjaar B: meester Bert 

♦ Godsdienst: We luisteren naar het derde deel van Robby. Hoe zal het verhaal toch verder 

gaan? We steken een derde kaars aan en komen zo dichter bij kerst. 

♦ Wiskunde: We gaan deze week vierhoeken tekenen en cijferen optellen, aftrekken, delen en 

vermenigvuldigen tot 100 000. Daarnaast gaan we zelf nog ontdekken hoeveel kilogram een ton weer is. 

Ook evenredigheid komt aan bod. 

♦ Nederlands: We herhalen de ou/au-woorden. Oefen deze zeker al thuis met onthoudboekje. We starten 

met het nieuwe thema van Nederlands: ‘Vlieg er eens uit’. We gaan samen met Vic Ventoli op 

verkenning in een speciaal vliegtuig. Hoe zou dat vliegtuig er toch uitzien? 

♦ Muzo: Deze week werken we in het thema van Kerstmis verder. We zorgen ervoor dat onze creatie klaar 

kan staan op de kerstmarkt. Kom zeker eens kijken! 

♦ W.O.: Bij het nieuwe thema van W.O. gaan we in de ruimte staren. Wat bevindt er zich boven ons hoofd 

toch allemaal? 

♦ Woensdag: Bibbezoek. Vergeet je boeken niet!! 
 

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

♦ Frans: U9: ‘Quel temps fait-il?’. We leren praten over het weer. 

♦ Godsdienst: Tijdens de derde week van de advent gaan we dieper in op de organisatie ‘Welzijnszorg’. 

We stellen goede doelen voor aan elkaar en zoeken een challenge om geld in te zamelen. 

♦ Muzo: Tijd om onze Franse dialoog voor te brengen! We werken verder voor de kerstmarkt. 

♦ Nederlands: Nieuwjaarsbrieven schrijven doen we ‘en français’ en met de computer. 

♦ W.O.: Hoe zit een kerstmarkt in elkaar? We diepen het verder uit. 

♦ Spelling: Op donderdag doen we dictee van alle reeds geleerde moeilijkheden. Oefen met je onthoud- en 

regelboekje, ook op www.spellingoefenen.nl staan extra oefeningen klaar. 

Op woensdag gaan we tutorlezen. 

♦ Op www.ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: Op maandag en dinsdag hebben we toetsen. In je agenda en op de 

toetswijzer vind je meer uitleg. De overige dagen gebruiken we om de reeds 

geziene leerstof te herhalen en in te spelen op de moeilijkheden van de toetsen. 

♦ Op donderdag gaan we naar de bib. 

♦ Vrijdag is het eindelijk zover, KERSTMARKT! We willen vragen dat de leerlingen tot 17.15 uur à 

17.30 uur op school blijven zodat ze nog mee kunnen opruimen. Alle ouders, broers, zussen en andere 

familieleden zijn welkom vanaf 15.15 uur, dan gaat de kerstmarkt van start. Wij hopen heel wat geld in 

te kunnen zamelen voor onze zeeklassen! 

http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.ticken.be/


 

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

♦ Kerstmarkt: Ook dit jaar organiseren we weer een KERSTMARKT!  

Op vrijdag direct na schooltijd is iedereen uitgenodigd op de speelplaats van de kleuterschool. De 

opbrengst is ten voordele van de zeeklassen van het vijfde en zesde leerjaar. 

Deze week bepalen we de prijzen. Winst of verlies, daar draait alles om. We houden op maandag nog 

één knutselnamiddag vanaf 13.40 uur. 

♦ Vrijdagnamiddag: Klaarzetten van de kerstmarkt. Breng al het nodige materiaal mee. Feestverlichting en 

een mooi tafelkleed zijn altijd leuk om je tafel op de kerstmarkt te versieren. Denk ook aan een lange 

verlengdraad wanneer je een elektrisch toestel wil gebruiken. 

♦ We gaan de tweede toetsenweek in. 

Getallen, LPD, meten, meetkunde, taalbeschouwing, spreken en w.o. staan nog op het programma. 

De hele week bereid je de toetsen voor volgens het leerschema dat je in je agenda hebt opgesteld. Je 

krijgt geen extra lessen meer. 

Tussendoor krijg je tijd om vragen te stellen over de leerstof. Aarzel niet om die tijd nuttig te gebruiken. 

De avond voor of de ochtend van een toets beantwoorden we hierover geen vragen meer. 

♦ Godsdienst: Paulus was zo’n inspirerende man dat er een film is over gemaakt. We bekijken die in de 

klas en komen zo nog meer te weten over het leven van Paulus. 

♦ Frans: Unité 27 (vervolg): ‘Je voudrais du fromage’. Na dit thema kunnen jullie ouders je naar de 

supermarkt sturen, niet alleen naar de plaatselijke Spar maar ook naar de Carrefour van Luik of de 

campingwinkel ergens in de Ardèche. 

 

Algemeen lagere school 
 

 

 

       Op vrijdag 16 december worden de 

   sportrapporten mee naar huis gegeven. 

        Zorg dat deze ten laatste donderdag 

          22 december terug op school zijn. 
 

 

 

 


