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KLEUTERSCHOOL  
 

Infoavond maandag 12 september om 20.00u. We komen eerst samen in de eetzaal van de 

lagere school en daarna gaan we naar het klasje van je kind. 
 

Instapklas K1A: juf Ilse W.  
♦ Thema: ‘Allemaal vriendjes’. 

♦ Jules, de klaspop, maakt kennis met Tovke, een nieuw knuffelvriendje dat houdt van samen spelen en hij 

wil graag kennismaken met alle klasvriendjes. Tijdens ons spel in de klas proberen wij ook al interesse te 

tonen voor de andere speelkameraadjes. 

♦ Samen met Tovke richten we een toffe godsdiensthoek in. Hier kunnen we vertellen, luisteren, genieten, 

het even stil maken en Maria en Jezus leren kennen. Zo groeien we in verbondenheid met elkaar. 

♦ We zijn creatief met verf, verfrollers en grote kwasten en werken samen aan een grote paddenstoel voor 

in onze Tof-hoek. Met onze twee handen maken we afdrukken om onze persoonlijke ‘Kunstwerkjeskaft’ 

vorm te geven. 

♦ Op vrijdag gaan we bewegen in de grote zaal: graag gemakkelijke schoenen en kledij aandoen. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Vriendjes van elkaar’.  

♦ We voelen ons al goed thuis in de rode kas. We kennen nu de klasafspraken en kunnen 

ze ook toepassen. 

♦ We voelen ons verbonden met elkaar; we horen er allemaal bij. Via allerlei activiteiten 

willen we de verbondenheid met elkaar en de juffen versterken. 

♦ We werken rond waarden als vriendschap, elkaar helpen, lief zijn voor elkaar. 

♦ Ons catechese hoekje wordt opgebouwd. Tijdens het gebedsmoment leren we ook dat Jezus onze vriend 

is. Elke dag dansen en zingen we samen ons vriendenlied. 

♦ Met allerlei verftechnieken waarbij experimenteren centraal staat, mogen we creatief aan de slag gaan. 

♦ Turnen doen we op maandag en vrijdag. (Als je je turnpantoffels nog niet hebt meegebracht, graag zo 

vlug mogelijk). 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K1B. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Vos gaat een stukje rijden’. 

♦ Deze week ontdekken we het gekke verhaal van de vos die een stukje gaat rijden. Zou het over Smos de 

Vos gaan van onze klas? Wie weet… 

♦ Om ons helemaal in te kunnen leven in het verhaal, moeten we gericht luisteren. Over wie gaat het 

verhaal? Wat gebeurde er eerst? Breng dus zeker jouw oren mee! 

♦ We leren van de vos dat samen spelen en samen delen het allerleukste is! Is er toch ruzie? Dan leren we 

dit zelf oplossen. 

♦ In het verhaal zien we ook andere dieren. Welk dier is groot? Welk is het 

kleinste? Welk is groter dan de vos? We gaan volop vergelijken. 

♦ Graag meebrengen deze week (met naam getekend a.u.b.): 

 Kostuums van dieren (vos, muis, mol, vogel, slang, kever, konijn, rups) 

om het verhaal na te kunnen spelen. 

 Prenten van jouw grootste interesses (max 3). Bv. Frietjes 

eten/treinen/kabouters/… Waar wil je binnenkort over leren in onze klas? 
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3- en 4-jarige kleuters K2: juf Karin en juf Lieselore  
♦ Thema: ‘Kikker en zijn vrienden: Talenten - blij zoals je bent!’. 

              Emotionele en sociale ontwikkeling: Ik leer mezelf kennen. 

♦ We luisteren naar een tintelboekverhaal: Veertje vliegt met de basisbehoefte 

                                           over iets écht willen kunnen - behoefte om zichzelf als kundig te ervaren. 

♦ Ook het prentenboek van ‘kikker is kikker’ zet talenten en beperkingen in de kijker. Het geeft onze 

kleuters alle kansen om eigen talenten te herkennen en zo te groeien vanuit hun talenten. 

♦ We denken en leven als Pipi langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan!’ 

(Ik probeer). 

♦ De vrienden van Kikker en beer komen op bezoek. Ook zij hebben talenten! Daarnaast zijn er momenten 

van ontspanning die helpen om tot rust te komen: knuffelvers en een pluimmassage. We geven elkaar 

echte en symbolische pluimen. 

♦ Onze 4-jarigen gaan maandagvoormiddag naar Rollebolle: zie algemeen bericht hieronder. 

♦ Onze 3-jarigen zijn welkom in de voormiddag bij juf Fien. 

♦ Meebrengen mag: Allerlei pluimen: van een pauw, duif en andere vogels. 

 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K3a en K3b en K2 (geboortejaar 2018): 
 

We maken kennis met de koning, de koningin en het varkentje… 
 

We vertellen het eerste verhaal ‘Er was eens een koning’. We bewegen op de bijhorende  

muziek, en spelen lichaamsspelletjes waarbij we het benoemen van onze lichaamsdelen oefenen. 

We oefenen onze grote en fijne motoriek. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Het kleurenmonster’ vervolg. 

 Op maandag voormiddag gaan we bewegen met ‘Rollebolle’ in het Sportcentrum Balsakker te Lille. 

Zorg ervoor dat je kleuter sportieve kledij draagt en makkelijk schoeisel. We vertrekken ’s ochtends met 

auto’s om 8.30 uur en keren terug omstreeks 11.30 uur. Voor deze uitstap komt er 3 euro op de 

schoolrekening. Alvast bedankt aan de ouders/grootouders die ons mee kunnen vervoeren! 

 Deze week komen de gevoelens ‘blij, verdrietig, boos en kalmte’ aan bod in ons thema. Hierbij praten 

we over onze eigen ervaringen met dit gevoel. Herkennen we deze gevoelens ook in verhalen en bij 

andere personen? 

 We leren ook omgaan met onze gevoelens bv. Hoe kan ik minder boos worden? Hoe kan ik iemand 

troosten? Hoe blijf ik rustig? Zo leren onze kleuters allerlei manieren om hun gevoelens op een 

aanvaardbare manier te uiten en hun impulsen te beheersen. 

 Meebrengen: Op woensdag mogen de 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) voor de eerste keer een 

voorwerp meebrengen voor het lettercircus dat begint met de letter ‘A’. 

 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K3A. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

    Op maandag gaan de oudste kleuters (2017 en 2018)  

                ‘ROLLEBOLLE’ te Lille 
Zorg ervoor dat jullie kleuter sportieve kleren en gemakkelijke schoenen draagt.  

In hun rugzakje stop je best een goed gevulde drinkbus met water en een droge koek voor 

tijdens de pauze. We gaan er een sportieve voormiddag van maken! Voor deze uitstap wordt 

er 3 euro aangerekend. 
 

Oproep aan de (groot)ouders 
Wij zoeken nog (groot)ouders die onze kleuters ’s morgens van Lichtaart naar Lille 

kunnen brengen en ’s middags weer naar school kunnen vervoeren. 

Wie enkele kleuters kan wegbrengen en/of ophalen, mag een seintje geven aan de juf. Alvast 

bedankt! 
 

 



4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 
♦ Thema: ‘Kleurenmonster’. 

♦ Deze week start voor onze 5-jarigen het ‘lettercircus’. We beginnen deze week met de letter ‘A’. Voor 

het lettercircus vragen we elke week een voorwerp dat begint met de letter die we dan leren. Kijk dus 

zeker onder de rubriek ‘meebrengen’. 

♦ Ook ‘ik pen’ wordt deze week samen met de 5-jarigen voor het eerst gestart. Tijdens deze 

schrijfmethode leren ze vloeiende schrijfbewegingen maken. 

♦ Bij het helpen van ons verwarde kleurenmonster linken we ook telkens onze eigen gevoelens. We leren 

onze gevoelens herkennen, uiten en hiermee omgaan. 

♦ Tijdens het thema kleurenmonster helpen we het monster zijn verwarde gevoelens te sorteren. Deze 

week sorteren we voor hem de gevoelens van ‘blij, kalm en boos’. Kunnen wij helpen ons 

kleurenmonster wat beter te doen voelen? 

♦ Meebrengen: 5-jarigen (geboortejaar 2017): Vanaf deze week start het lettercircus en hierbij beginnen 

we met de letter ‘A’. Breng een voorwerp mee dat begint met de letter ‘A’.  
 

Algemeen kleuterschool 
 

       Beweegtip: ‘Potloodrol’ 
Materiaal: geen 

Maak er een gewoonte van om elke dag je kind 3 keer te laten rollen naar de ene  

kant en 3 keer naar de andere kant. We hebben het hier steeds over de potloodrol  

(= rol over de lengte-as, geen koprol). Koprol is voor kleine kinderen niet zo goed,  

omdat het hoofd niet juist naar onder beweegt waardoor de nek te zwaar belast kan worden. 

 

Data fietsparcours 
Maandag 19 september voor K1A – K1B en K1C Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C 

Dinsdag 27 september voor K2 Maandag 21 november voor K3A – K3B 

Maandag 17 oktober voor K1A – K1B en K1C Dinsdag 29 november voor K2 

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B December = geen fietsparcours 

Dinsdag 25 oktober voor K2 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

OPENSTAANDE SCHOOLREKENING 
Vandaag werd een mail ter herinnering verstuurd om 

de openstaande schoolrekeningen te vereffenen. 
 

              Heb je de schoolrekening  

 (van vorig schooljaar) nog niet betaald en  

 geen mail ontvangen… neem dan contact  

     op via secretariaat@vbs-deparel.be. 

 

De mail ziet er als volgt uit: 
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Zondag 18/09:  kinderzegening in de kerk om 9.30 uur 

                           alle ouders en kinderen zijn welkom! 
 

                                     VERKEERSTIP  
                                         Controleer regelmatig of je fiets nog volledig in orde is… 

                                             - Werken de remmen? 

                                             - Werkt de verlichting nog?  

                                             - Staat je zadel op de juiste hoogte?  

                                             - Staan de banden nog hard? 
 

 

               
 

Kalender:   

 Maandag 12/09: infoavond kleuterschool 
 Maandag 12/09: K3A en K3B naar Rollebolle in Lille 

 Maandag 12/09: 6de leerjaar naar archeologische expo Kasterlee 

 Dinsdag 13/09: 1ste leerjaar naar Groenhof in Pulle  

 Vrijdag 16/09: bezoek 4de leerjaar aan de archeologische site in Kasterlee 

 Vrijdag 16/09: cultuurdag 3de leerjaar 

 Zondag 18/09:  kinderzegening in de kerk om 9.30 uur 

                               alle ouders en kinderen zijn welkom! 
 Maandag 19/09: ouderraad om 20.00 uur (nieuwe leden zijn welkom!) 
 Maandag 19/09 t.e.m. vrijdag 20/09: bosweek voor het 5de leerjaar 

 Dinsdag 20/09: klasfoto’s en individuele foto’s 

 Dinsdag 20/09: viering om 9.00 u in de kerk met de lagere school 

 Donderdag 22/09: 5de leerjaar naar archeologische expo Kasterlee 

 Donderdag 29/09: Plantartica in de Hoge Rielen voor het 4de leerjaar 

 Woensdag 5/10: dag van de leerkracht, ‘saved by the bell’ 

 Donderdag 6/10: 4-jarigen naar het Bos van Ed de Eekhoorn 

 Donderdag 6/10: 5de leerjaar naar Technopolis Mechelen 

 Vrijdag 7/10: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 
 Dinsdag 11/10: kleuters naar de Rulheyde 

 Woensdag 12/10: scholencross 

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

 Woensdag 19/10: 2,5- en 3-jarigen 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 

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 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 

 Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.15 uur tot 17.00 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: ‘Ik ben ik, jij bent jij, iedereen is anders’. 

 Nederlands: We leren de letter ‘s’. We rijmen en oefenen op het begrijpend luisteren, de juf leest een zin 

voor en we zoeken het prentje dat hierbij past. We zoeken waar een letter in een woord voorkomt: 

vooraan, achteraan of in het midden? 

 Wiskunde: We vergelijken hoeveelheden tot 5 en gebruiken hiervoor de juiste begrippen: meer dan, 

minder dan, evenveel, niet evenveel. Dan maken we de hoeveelheden even groot door iets bij te doen 

(+) of iets weg te doen (-). We leren de getallen 0, 1, 2 en 3 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en 

=) en schrijven. We oefenen de rangtelwoorden: eerste, tweede, derde. 

 Schrijven: We oefenen op schrijfpatronen. 

 W.O.: 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 half 9. We zijn rond half 4 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. 

Geen snoep en geen zakgeld meebrengen! Het bezoek aan de boerderij kost € 11,50 en de busrit kost  

€ 9,60. Er komt dus € 21,10 op de schoolrekening. 

 Muzo: We maken de leuke versiering voor onze klasdeur met foto’s en kleurtjes verder af. 

 Elke dag breng je een gevulde drinkbus mee naar school om na de speeltijd water te kunnen drinken. 

 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 1C. 

Op woensdag is er een hercontrole voor deze hele klas. 
 

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

 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’. Hoe kun je zien hoe iemand 

anders zich voelt? (lichaamstaal, gelaatsuitdrukking, …). Gevoelens mogen 

getoond worden. Hoe doe ik dat? 

 Wiskunde: Getallen: 

o Optellen en aftrekken tot en met 10 bv. 9 = . +1,   2 - . = 1 

o Optellen en aftrekken tussen 10 en 20. 

o Aftrekken tussen 10 en 20: TE – E (zonder brug) bv. 15 – 4 = 11, 



    TE – 10 bv. 17 – 10 = 7,    20 – E = bv. 20 – 6 = 14, 

    TE – TE = bv. 15 – 11 = 15 – 10 – 1 = 4. 

o Optellen met 3 termen tot en met 20 zonder brug bv. 7 + 3 + 4 = 14 of 2 + 9 + 8 = 19 

(we zoeken eerst 2 getallen die samen tien vormen). 

              Meetkunde: Wat is het verschil tussen een punt, lijn en een vlak? We bekijken en tekenen 

gebogen, gebroken en rechte lijnen. Wat is een lijnstuk? We ontdekken het verschil met de andere lijnen. 

We tekenen en meten ook lijnstukken. 

 Spelling: We oefenen het ei-verhaal. De woorden in het ei-verhaal schrijven we met de korte ei. 

o Aanbreng van de klanken aai/ooi/oei: we horen een ‘j’, we schrijven een ‘i’. 

o Inoefenen sch- woorden. 

o Inoefenen van de verschillende soorten klinkers: korte klinker (a, o, u, i en e), lange klinker (aa, oo, 

uu en ee), andere klinker (eu, oe, ui, ie, ei/ij, au/ou, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw en doffe e). 

 Nederlands: Thema: ‘Een leesworm in de boekenhoek’. 

o Hoe goed kunnen we rijmen? 

o We bekijken een tekst met geheime tekens en zien zo in dat we een tekst zonder klinkers nog wel 

kunnen ontcijferen. 

o We komen te weten hoe blinden lezen. 

o We lezen een verhaal over prinses Tilda die anders wil zijn dan een gewone prinses. 

o Donderdag gaan we voor de eerste keer naar de bib. Wie nog boeken van de bib thuis heeft, mag 

deze mee naar de klas brengen. 

 W.O.: Thema: ‘Onze school’. Rondleiding in onze school: de juiste klaslokalen terugvinden op een 

plattegrond. We zoeken verschillende klassen op de plattegrond van onze school en maken hier een 

legende bij. We maken een maquette van onze klas. Wat zijn onze talenten? 

 Schrift: We herhalen de kleine letters u en v. Ook aandacht voor de juiste pengreep en juiste verbinding 

met de letter ‘v’. 

 Algemeen: Als je kind graag melk drinkt bij zijn/haar boterhammetjes kan dat met bonnetjes. Deze 

kunnen op maandag aangekocht worden. Je mag dit op maandag even noteren in het agenda van je kind. 

Alvast bedankt. 10 bonnetjes kosten 4 euro. Het bedrag komt op de rekening, dus je moet geen geld 

meegeven naar de klas. Water drinken is gratis. 

 We starten deze week met Scoodle Play. De logingegevens kan je terugvinden in het schoolagenda 

van je kind. Zo kan er ook thuis vrijblijvend geoefend worden op dit platform. 

 

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

 Donderdag gaan we met het derde leerjaar voor het eerst naar de bib.  We brengen een lading boeken 

mee waar we thuis of in de klas ons leeskwartier mee kunnen vullen. 

 Vrijdag is het cultuurdag. Die dag wandelen we in Lichtaart van de ene activiteit naar de andere. Een 

boekentas moeten we niet meebrengen. Een rugzakje kan handig zijn om een flesje drinken en een 

tussendoortje in te steken. Eten doen we gewoon op school. Zorg ervoor dat jouw kledij aangepast is aan 

het weer. 

 3B: Indien je nog geen bewaardoosje (koekendoosje, smeerkaasdoosje, ander doosje) mee naar de klas 

bracht, dan kan je dit nog doen. Dit blijft heel het schooljaar in de klas. 

 We starten in 3B met weekcontracten en in 3A met dagcontracten. Hiermee leren we plannen en onze 

tijd goed bewaken. Krijgen we onze taken telkens op tijd klaar? 

 Godsdienst: ‘Vergeving en verzoening’. We luisteren naar het verhaal over de zondvloed. Waarom werd 

God boos op de mensen? Wat is de betekenis van de regenboog? 

 Nederlands: ‘Ben jij een banaan?’. We testen of onze oren goed werken en we goed 

onze aandacht kunnen houden bij iets wat verteld wordt, want we maken een 

luistertoets. Verder herhalen we wat een lidwoord is. 

Spelling: We oefenen zowel in de klas als thuis op de ei-woorden. De kinderen van 

3B schrijven thuis elke dag in hun oefenboekje van spelling de 10 ei-woorden over. 

De kinderen van 3A schrijven thuis de woorden van woordsnoep over. 

Leesplezier:  - De eerste auteursbox van dit schooljaar is een feit. Welke auteur zit erin verstopt? 

        - Geluksvogels: Sporo is onze eerste geluksvogel. Bij hem leren we doelen te stellen. 

        - Op 13 september 1916 werd Roald Dahl geboren. Deze week is het dus de Roald Dahl-week. We  

          doen een hele week activiteiten rond 1 van zijn boeken, namelijk ‘De tovervinger’. 

 Wiskunde: ‘Blok 1’. Wat zijn factoren en producten? Kennen we onze maaltafels nog? 

o We starten met ‘hét ding’ van het derde, namelijk cijferen! 



o De klok tot op het uur wordt herhaald. 

o Wiskundige problemen (vraagstukken) doen ons nadenken. Kunnen we deze oplossen? 

 W.O.: ‘De appel en de boom’. Er bestaan verschillende soorten gezinsvormen. Weten we hoe deze 

allemaal in elkaar zitten? Komen we verschillende gezinsvormen in onze klas tegen? 

 Muzo: ‘Morgen weer zo’n dag’. We leren het lied waar we elke dag afscheid van elkaar mee zullen 

nemen. 

 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 3A. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

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

 Godsdienst: Thema: ‘Gewetensvol handelen’. Om goed te kunnen samenleven moeten we ons houden 

aan wetten, afspraken en regels. Ook in de klas moeten we rekening houden met klasregels. We zingen 

het themalied: ‘Goed en kwaad’. 

 Wiskunde: Breuken lezen en noteren. We kennen al de teller, de noemer en de breukstreep. Ken jij de 

plaats nog van deze begrippen? Wat is een stambreuk? We lezen de analoge en digitale klok tot op 1 

minuut nauwkeurig. We kennen ook al volgende begrippen: uur, half uur, kwartier, minuut. We lossen 

wiskundige problemen op. Nog oefenen met getallen tot 10 000. Soorten hoeken: welke ken je nog? 

Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Wat een idee’! In reclameblaadjes lezen we zoekertjes voor een robot. Reclame 

helpt om een robot te vinden. Wat zijn jouw wensen voor een robot? We schrijven een passend 

onderschrift bij experimenten. Hierbij letten we vooral op de spellingsregels. Die vind je in je 

regelboekje! We spelen een quiz over experimenten. We maken kennis met de familie Quark. 

 W.O.: Thema: ‘Een leuk schooljaar maak je zelf’! Op de speelplaats! Welke spelletjes speelden je 

ouders, grootouders op de speelplaats? Iedereen heeft recht op onderwijs. We bespreken het verschil 

tussen leerplicht en schoolplicht. Sommige kinderen gaan naar een ‘bijzondere’ school. Ken jij zo’n 

bijzondere school? Naar school gaan is niet in alle landen hetzelfde. We krijgen tips voor een leuke 

schooldag. Er zijn ook tips om je huiswerk niet te vergeten. We doen een test! 

 Muzo: Ontwerp je eigen droomschool! Breng mee: tijdschriften die je niet meer nodig hebt. Hierin gaan 

we op zoek naar mooie foto’s voor je droomschool. 

 We gaan deze week voor de eerste keer dit schooljaar naar de BIB! 

 Vrijdagnamiddag brengen we een bezoek aan de ARCHEOLOGISCHE SITE IN KASTERLEE. 

We doen dit met de fiets. Dus zorg ervoor dat je fiets in orde is. We dragen een fluohesje en een helm. 

We zoeken ook nog een (groot)ouder om ons hierbij te begeleiden. Als je mee kan, laat het weten aan de 

klasjuf. 

 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 4A en 4B. Op woensdag 

is er een hercontrole voor deze hele klas. 
 

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

 Frans: Unité 2: ‘Tu es d’où?’. We leren zeggen hoe het gaat en vanwaar we zijn. 

 Godsdienst: ‘Geluk’. We hebben het over waarde(n)volle keuzes leren maken en oefenen de liedjes van 

de eucharistieviering die eraan komt. 

 Muzo: Matilda, Sjakie, meneer Vos, mevrouw Griezel: Ze zullen geen geheimen meer hebben voor ons!        

 Nederlands: Jullie mogen goede raad geven aan meesters en juffen. Roald Dahl is jarig en 

dat vieren we in de klas! We maken kennis met de personages van zijn boeken, zijn vaste 

illustrator en met wat voor een persoon Dahl was. 

Spelling: Herhaling au/ou en hoofdletters. 

 W.O.: ‘Terug van vakantie!’. We werken verder in ons thema en oefenen op het zoeken 

naar kaarten en plaatsen in een atlas. Voor een techniekopdracht zal je materiaal moeten 

meebrengen. We spreken in de klas af wie wat meebrengt. 

 Wiskunde: Ken jij de eigenschappen van driehoeken en vierhoeken nog? We leren rekenen tot 1 miljoen! 

We gaan handig rekenen aan de hand van de optellingswip en de aftrekkingshalter. 

 Donderdag gaan we naar de bib. 

 Vrijdag is zwemdag! Denk aan je fiets, helm, fluo en zwemgerief. 5C zal tijdens de middagbeurt 

zwemmen. 

 Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 5A, 5B en 5C. Op 

woensdag is er een hercontrole voor deze hele klas. 
 



 

Voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar: 
 

De WiWeTeR-academies (lees Wieweeter = Wiskunde, Wetenschappen, Techniek en ondeRnemingszin) 

geeft kinderen van het vijfde en zesde leerjaar de kans om projectmatig en zeer interactief zelf een reeks 

onderwerpen te verkennen uit de wondere wereld van wiskunde, wetenschappen en techniek.  

 

Zij zullen hierin begeleid worden door studenten en docenten van de lerarenopleiding  

van Thomas More. Er zal telkens ook iemand van de school bij deze sessies  

aanwezig zijn. We bieden 5 sessies aan! 

 

Er is maar een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij… 

Inschrijven en info lees je allemaal via DEZE LINK.  
 

 

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

 W.O.: Maandag bezoeken we de mini-expo die de toeristische dienst van Kasterlee heeft gemaakt in 

samenwerking met een archeoloog van het Vlaams Erfgoed Centrum. De verplaatsing naar Kasterlee 

maken we met de fiets. Breng dus zeker je fiets, helm en hesje mee! 

6A vertrekt om 12.50 uur. Kinderen die thuis gaan eten, zorgen ervoor dat ze tijdig terug op school zijn. 

6B vertrekt om 13.50 uur. Zij zijn tegen het einde van de schooldag terug. 

 Maandag krijgen we opnieuw een weekcontract. 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. 

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

De meisjes van het zesde zullen ’s middags iets later terug in school zijn. 

 Godsdienst: ‘Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar’. We leren de gedrevenheid van Maarten 

Luther kennen. Hoe kan hij een voorbeeld zijn voor ons? 

 Nederlands: Thema 1: ‘Wie is jouw held?’. Deze week kies je je persoonlijke held. Je bereidt een 

heldenpraatje voor zodat je je eigen held later kunt voorstellen aan de klas. 

Op woensdag brengen we een bezoek aan de bib. 

 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 
 

        BEDANKT! 
Juf Leen Lauwers (inmiddels op pensioen) had vorig jaar het idee  

om de regels op de speelplaats vorm te geven op een creatieve  

manier. Dank u, juf Leen, voor dit toffe idee! Die ideetjes van jou  

zullen we in de toekomst zeker missen. 
 

Ze sprak hierop enkele dichters aan die speciaal voor onze school  

prachtige gedichten schreven. De gedichten gaan onder andere over  

vriendschap, respect, niemand uitsluiten, samen spelen, … 
 

Juf Leen vond dichter, Geert De Cockere en de dorpsdichter van  

Arendonk, Saskia Keersmaekers bereid om te zorgen voor deze  

geweldige woordkunst. De gedichten kregen een mooi plekje op de  

ramen en deuren rondom de speelplaats. Bedankt, lieve dichters! 
 

Ook vond de werkgroep ‘speelplaats’ het een tof idee om alle  

Gedichten te verzamelen in een gedichtenbundel voor elke klas.  

Ook hiervoor konden we rekenen op extra hulp. De papa van Nette  

en Rune Beyens, hielp ons mee het boek vorm te geven. We willen  

hem via deze weg dan ook extra bedanken! Merci, Stoffel! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ngk_yyIk1XUyLyL_7omEBQiIKWH_IRjR/view?usp=sharing


Tijdens de infoavond mochten de ouders aanduiden of ze een opendeurdag op 31 augustus 

voor hun leerjaar zinvol vinden. Hieronder vind je de resultaten: 
 

EVALUATIE OPENDEURDAG  31 AUGUSTUS 
 

 
 

 

 

 
 

 

Bike2School, want echte helden fietsen naar school 

Je wordt beloond als je  

met de fiets, te voet of step naar school komt! 
 

Je kan virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets, met de step of te voet naar school komt.  
 

Je kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de 

school gekregen hebt. Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale 

handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die bucks dan verdienen? Als je 2 dagen 

duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. 
 

Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als 

je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder sparen. 
 

Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school of 

https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school. 
 

Hierbij vinden jullie ook al de data wanneer je dubbele punten kan verdienen. 
 

      -    Sinterklaascampagne/fluocampagne: 28/11/22 – 02/12/22 

      -    Goede voornemens: 23/01/23 – 27/01/23 

      -    Lentecampagne + wedstrijd: 13/03/23 – 17/03/23 
 

 

  

ja, graag neen, moet niet

1ste leerjaar 30 9

2de leerjaar 22 25

3de leerjaar 6 20

4de leerjaar 12 9

5de leerjaar 7 24

6de leerjaar 5 10

http://www.iok.be/bike2school
https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school


 

Lang zullen we lezen! 

 
 
 
 
 
 
 

 Boektoppers 
Dit schooljaar kan je voor het eerst Boektoppers aankopen via onze school! De organisatie van 
Boektoppers stelt jaarlijks een pakket samen van vijf boeken die zij de moeite waard vindt. Ze 
verkopen de pakketten voor €20. Meer info kan je vinden op de website van de Boektoppers. 
Heb je zin om dit boekenpakket in huis te halen? Breng het briefje dat je in de klas kreeg ingevuld 
mee naar school. 
 

 Leesweetje 
Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen  
een  positieve leesattitude. Daardoor gaan ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties 
vooruitgaan. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, vergroten hun woordenschat en doen leeservaring  
op door veel leeskilometers te maken. In de bib vind je voor elk wat wils! 
Openingsuren bib Lichtaart: 
- Maandag 17:00-20:00 
- Dinsdag 08:30-11:00 
- Woensdag 08:30-11:00 en 17:00-20:00 
- Donderdag 08:30-11:00 
- Vrijdag Gesloten 
- Zaterdag 09:00-12:00 
- Zondag Gesloten 

 

 Boekentips 
Gouwe ouwe:   Pluk van de Petteflet – Annie M.G. Schmidt 

In de Petteflet is een kamer vrij. Als Pluk dat hoort, rijdt hij er in zijn rode 
kraanwagen snel naartoe en gaat helemaal boven in de torenkamer  
wonen. Eindelijk heeft hij een huis. En hij krijgt er meteen heel veel  
vrienden bij: Zaza de kakkerlak bijvoorbeeld, en Dollie de duif, meneer Pen, 
de Stampertjes en Aagje. Samen met hen beleeft hij steeds weer nieuwe 
avonturen. 
 

Recent bekend:  Leve de vakantie – Myriam Ouyessad  
Eindelijk is het vakantie! Brombeer en zijn jong gaan naar zee. Maar de rit 
duurt lang, het vissen mislukt en Brombeer stikt bijna in het zand. Kunnen  
ze er nog een leuke vakantie van maken? Deze vrolijke boeken voor eerste 
lezers bevatten heel veel illustraties en eenvoudige woorden en zinnen. Zo 
krijg je ook mopperende lezers vrolijk aan het lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


