
Van maandag 14 november tot en met vrijdag 18 november 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Verkeer’. 

♦ Godsdienst: We ontwikkelen basisvertrouwen door het ervaren en beleven van 

veiligheid, geborgenheid en aanvaarding. 

♦ Taal: We vertellen bij de praatplaat ‘Stop’ van Jules en leren een verkeersversje. 

♦ Verkeersopvoeding: We maken kennis met het verkeerslicht. Met behulp van 

bewegingsspelletjes leren we correct reageren op de kleuren groen en rood. Op vrijdag 

maken we kennis met een echte politieman en zijn combi. 

♦ Muzo: We experimenteren met allerlei fluomateriaal en schilderen met fluo kleuren. 

♦ Motoriek: Op maandag mogen we onze (loop)fiets meebrengen voor het fietsparcours. Op dinsdag 

bewegen op het bewegingslandschap van Hopsakee (makkelijke kledij aan a.u.b.). 

♦ Op vrijdag neemt je kleuter het zelfgemaakte lampionnetje mee naar huis. Dit is voor de wandeling van 

’s avonds die georganiseerd wordt door de ouderraad (zie nieuwsbrief). 

♦ Meebrengen (mag): Boeken rond verkeer - allerlei fluomateriaal (getekend met naam a.u.b.). 

Op maandag: Loopfiets, helm, wanten, muts, sjaal bij koud weer (getekend met naam a.u.b.). 

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

een hercontrole voor deze hele klas. 

♦ Wintertips: Het wordt stilaan kouder, tijd dus om mutsen, sjaals en handschoenen uit de kast te halen. 

- Graag WANTEN voorzien voor je kleuter i.p.v. handschoenen (met 5 vingers). Wanten kunnen ze 

zelf gemakkelijker aandoen, handschoenen is moeilijk om elke vinger op de juiste plaats te krijgen. 

- Als je de wanten aan een touwtje hangt en door de mouwen van de jas steekt, heeft je kleuter ze 

steeds bij.  

- Ook graag alles voorzien van naam, zodat er niets verloren gaat. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K1A. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Verkeer’. We starten ons verkeersproject met het fluo-lied. Hebben wij ook ons 

fluohesje aan? Want we werken vooral rond zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer. 

♦ We leren in een beschermde omgeving hoe we een zebrapad en voetpad juist gebruiken. 

We nemen verschillende voertuigen waar en experimenteren met fluokleuren. We bootsen 

verkeerssituaties na op onze verkeersmat en graven wegen met voertuigen in de zandbak. 

♦ We maken kennis met de ronde rode en blauwe verkeersborden. We gaan deze borden in de klas 

gebruiken en verwoorden als het ‘ik mag bord’ en het ‘ik mag niet bord’. Deze borden hebben dan 

betrekking op situaties in onze klas. 

♦ Op maandag staat onze fiets centraal. We nemen de fiets waar en oefenen onze fietsvaardigheid op een 

leuk fietsparcours. Hiervoor mag je je eigen fiets en fietshelm mee naar de school brengen. 

♦ Wiskunde: Op de verkeersmat tellen we de voertuigen, rangschikken de voertuigen per kleur, per soort, 

van klein naar groot. 

♦ Op vrijdag komen er 2 politieagenten met hun politiewagen naar onze school. We gaan van hen heel wat 

te weten komen over wat een politie allemaal doet. 

♦ Maandag mag je je fiets mee naar de school brengen. 

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

een hercontrole voor deze hele klas. 

 

http://www.vbs-deparel.be/


 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Kaboutersprookjesland’. 

♦ Na een bezoekje van kabouter Fred en kabouter Colette vorige week, zijn we reuze enthousiast om meer 

over kabouters te leren! We hebben een brainstorm gemaakt over al onze vragen en wat we al allemaal 

weten over kabouterland. 

♦ Het wordt een week vol fantasie! Met onze verbeelding kruipen we helemaal in de rol van kabouters. 

Hoe zouden kabouters slapen? Wat doen ze de hele dag in hun kabouterhuis? … 

♦ We ontdekken verschillende herfstvruchten in het kaboutertoverbos. Er zijn rode paddenstoelen, bruine 

noten, oranje blaadjes, … Wie herkent de kleuren? 

♦ Kabouters zijn harde werkers! We oefenen op onze concentratie en proberen een opdracht vol te houden 

en af te werken. Zo spelen we gezelschapspelletjes, gaan we volop puzzelen en oefenen we een 

smartgame. Wist je dat kabouters ook heel graag spelletjes spelen? 

♦ In onze klas kunnen we heel goed ‘nee’ zeggen. Meneer kabouter vertelt ons echter 

een verhaal waarbij we leren dat ‘ja’ zeggen soms veel leuker is! Elkaar willen helpen, 

luisteren naar elkaar, samen spelen, … is zoveel fijner! 

♦ Vrijdagnamiddag gaan we naar de geitenboerderij!  

♦ Meebrengen: 

- Maandag is het fietsparcours. Breng dus zeker jouw fiets mee! 

- Je mag herfstvruchten verzamelen. 
 

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

♦ Thema: ‘Verkeer: Zichtbaarheid en veiligheid’. 

♦ Het verkeer houdt heel wat risico’s in! Onze jonge weggebruiker leert alvast dat ‘een fluo aan en helm 

op’ ons al heel wat veiliger maakt in het drukke verkeer. 

♦ We leren met verkeersbeer eenvoudige verkeersregels: ik mag - ik moet! We spelen graag in onze 

verkeersklas. 

♦ Een verkeerspuzzelspeelplaat en onze wiskundebox met autootjes zorgen voor extra oefening. 

♦ We bewegen veilig op ons zelfgemaakt verkeersparcours. 

♦ In de knutselhoek vinden we vele fluospullen voor leuk knutselplezier. 

♦ We voeren onze opdracht uit: We maken een lampionnetje voor de lampionnentocht nu vrijdagavond! 

♦ Het wordt experimenteren en exploreren in onze donker hoek. 

♦ Deze week bewegen we met het bewegingsaanbod van Hopsakee! 

♦ Voorleesweek: We willen graag extra voorlezen! Doen jullie thuis ook mee? 

♦ Meebrengen: één lichtgeven/fluo voorwerpje (graag met naam getekend). 

♦ Uitnodiging voor de grootouders van onze 6 kleuters die geboren zijn in 2018: 

Elke donderdag vanaf 17 november t.e.m. 15 december tussen 9.00 en 9.50 uur kunnen grootouders een 

verhaal voorlezen met enkele kindjes en of een spel komen spelen met een klein groepje. Je mag dit aan 

de juf vertellen wanneer er een grootouder graag komt genieten van zijn of haar kleinkind.  

Spreek ook af of de juf voor een verhaal / een spel moet zorgen ofwel dat de grootouder hier graag zelf 

voor zorgt. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K2. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
Buiten is het koud en de koning heeft zin in pannenkoeken. We vertellen  

hierover en bewegen samen op de schrijfdansmuziek. We schrijbelen samen  

heel wat pannenkoeken in de ruimte en op tafel… We maken verder kennis  

met de ronde figuur. En we ontdekken nieuwe fijne motoriekdoosjes! 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Verkeer’. 

♦ Deze week verkennen we de verschillende vervoerswijzen: Welke bestaan er allemaal, hoe kunnen we ze 

onderverdelen, welk geluid maken deze voertuigen, wat zijn de voor- en de nadelen ervan? 



♦ Elke ochtend bespreken we de actualiteit aan de hand van nieuwsberichten en krantenberichten, wat 

gebeurt er allemaal in het verkeer in België? Zo leren we dat het verkeer risico’s inhoudt en hoe wij ons 

op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven. 

♦ We bespreken hoe wij naar school komen en welke impact dit op het milieu heeft. Elke dag krijgen de 

kleuters die fluo dragen een sticker op hun kaart en wie met de fiets komt en ook nog eens een helm 

draagt, kan zelfs 2 stickers verdienen op 1 dag! 

♦ Een agent komt ons op vrijdag vertellen waarom het belangrijk is dat wij ons zichtbaar maken in het 

verkeer. 

♦ Voor de 5-jarigen deze week lettercircus rond de letter ‘G’, we verklanken al enkele korte woordjes 

zoals d-a-k, b-u-s. En ervaren de vorm van de letter ‘G’ met klei. 

♦ MEEBRENGEN: 

- Lege eierdozen om mee te knutselen. 

- Oude knopen. 

- Doorheen de week krantenartikels, nieuwsberichten omtrent verkeer (bv: krantenartikel over een 

auto-ongeluk). 

- Prentenboeken rond verkeer, verkleedkleding agent, … 

- 5-jarige kleuters: iets dat begint met de letter ‘G’. 

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

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘Verkeersweek’. 

♦ We ontdekken de verkeersregels die we tegenkomen op straat en leren zo ook 

pictogrammen begrijpen zoals de verkeersborden.  

♦ Het is ook al heel vroeg donker, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch extra 

opvallen in het verkeer? Hebben we elke morgen al een fluo aan? 

♦ Vrijdagvoormiddag komt de politie op bezoek. We leren hoe zij op het straat voor een 

veilig verkeer zorgen. 

♦ Meebrengen: 

- Hebben jullie thuis spullen over het thema boten die wij mogen gebruiken volgende week? (boten, 

boekjes hierover, matrozen verkleedpakjes, …) Dan mag je ze deze week al meebrengen om hierover 

onze interesses te ontdekken naar ons volgende thema toe. 

- Vrijdag: 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) een voorwerp voor het lettercircus dat begint met de 

letter ‘G’. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K3B. Op woensdag is er 

een hercontrole voor deze hele klas. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

    Beweegtip: ‘Kranteneiland’ 
 

Materiaal: krant.  
 

Leg een stuk krant op de grond en ga op één been op de krant staan. Nadien ga je  

terug van de krant af en maak de krant kleiner door ze in twee te vouwen.  

Probeer op dit kleiner stukje krant te gaan staan. Doe zo verder totdat je op één been op  

een heel klein stukje krant staat dat je niet meer ziet. Wissel elke keer van been.  

Blijf zo lang staan als je kan! 

Aandachtspunt: Probeer mooi recht te vouwen door de hoeken op elkaar te plaatsen. 

Makkelijker: 2,5 jarigen: Sta op twee voeten, mama of papa helpt bij het vouwen. 

Moeilijker: 5-jarigen: Blijf minstens 10 tellen op één been staan. 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C Dinsdag 29 november voor K2 

Maandag 21 november voor K3A – K3B  December = geen fietsparcours 
 

 



Nieuws van de ouderraad 
 

 

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 (per kilogram) is ten voordele van De Parel. 

 
Dit wordt georganiseerd door de ouderraad van De Parel 

 
 

KERSTVERKOOP door de ouderraad:  

Bestellen kan via DEZE LINK. 

Afhalen tijdens 

de kerstmarkt 

op vrijdag 16 december 

tussen 15.15 uur en 17.00 uur 

 

https://vbsdeparel.btasupportnet.com/


 

De ouderraad van De Parel organiseert een lampionnentocht: 
 

 
 

 

Inschrijven voor deze lampionnentocht 
kan via de QR-code of deze link: https://forms.gle/UJvDZLGGqExTkQrv7 

 

 

https://forms.gle/UJvDZLGGqExTkQrv7


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! 
       Alle kleuters krijgen een spaarkaart die in de klas blijft.  

             Het eerste leerjaar kleeft stickers op een kaart.  

        Vanaf het 2de leerjaar sparen de leerlingen digitaal. 
 

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! 
 

   
 

Kalender:   

♦ Vrijdag 11/11: Wapenstilstand = vrijaf 
♦ Van 14/11 t.e.m. 19/11: verkeersweek 

♦ Vrijdag 18/11: de politie komt op bezoek 

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

♦ Woensdag 16/11: namiddag (inschrijven via deze link) 

                                  MOEV unihockey tornooi in Sporthal Tielenhei (2de en 3de graad) 

♦ Vrijdag 18/11: lampionnentocht georganiseerd door de ouderraad 
♦ Van 21/11 t.e.m. 25/11: voorleesweek 

♦ 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 

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

♦ Woensdag 21/12: rapport + sportrapport 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K6dwthqPIOBzAdAkviKH6yD4rkK30TrNl8nqj1rkjBY3kQ/viewform


♦ Donderdag 22/12: 3de leerjaar naar Antwerpen 

♦ 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: ‘Jezusverhalen’. We kunnen de gevoelens blij, bang, boos herkennen en terugvinden in het 

Jezusverhaal ‘Jezus en de kinderen’. 

♦ Nederlands: Kern 3: ‘De keizer en zijn duizend dokters’. We ronden kern 3 af, we lezen letters en 

woorden bij de juf. 

♦ Wiskunde: We leren het verschil tussen soorten lijnen: gebogen, gebroken en rechte lijnen. We oefenen 

optellen en aftrekken tot 7. We leren het getal 8 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en 

schrijven. 

♦ Schrijven: We schrijven de letters ‘v’, ‘n’, ‘t’, ‘ee’ en ‘b’. 

♦ WO: ‘België’. We leren ons land beter kennen. Vinden we dit terug op de wereldkaart? Hoe ziet onze 

vlag eruit? Wie is onze koning en koningin? Welke feestdagen zijn er in de maand november? 

♦ WO: ‘Verkeersweek’. Op maandag controleren we onze fiets. Is hij helemaal in orde en veilig? 

Donderdag staat er een fietsparcours klaar op onze speelplaats, we oefenen onze fietsvaardigheid. Breng 

dus op maandag en donderdag zeker een fiets mee naar school. Op vrijdag krijgen we bezoek van de 

politie. 

♦ Muzo: We knutselen onze lampion voor de lampionnentocht van vrijdag 18 november. 

♦ Woensdag gaan we terug naar de bib. Breng je boek mee. Kinderen die geen boek bij hebben, mogen 

ook geen ander boek kiezen. 

♦ 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: ‘Op verkenning in de natuur’. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Herhaling van de maal- en deeltafel van 2 

o De maaltafel van 10: We maken veel concrete oefeningen met materiaal 

bv. leg 3 keer een groepje van 10, ook gaan we deze oefeningen tekenen bv. teken 6 zakjes met 10 

snoepjes om zo over te gaan tot de abstracte oefeningen. We tellen met sprongen van 10. 

o De kinderen krijgen ook van deze maaltafel kaartjes mee naar huis om deze toch wel dagelijks te 

oefenen (deze stop je bij in het doosje, het doosje mag thuis blijven). 

Meetkunde: 

o Vlakke figuren en meetkundige vormen. We spelen een spel en vertellen iets over vlakke figuren of 

voorwerpen. 

o Herhalingsoefeningen over evenwijdige en loodrechte lijnen. 

Meten: 

o De klok: Het uur digitaal in de voormiddag en namiddag bv. 08:00 = 8 uur, 15:00 = 3 uur en het 

halfuur (analoog). We berekenen de tijdsduur tussen 2 klokken. 

♦ Spelling: Herhaling doffe e (we schrijven de letter “e”), inoefening au/ou woorden (denk aan het au-

lied), ei/ij woorden en andere klinkers, aanbreng van de regel g/ch. 

♦ Nederlands: Thema: ‘Heksenstad’. 

o We brengen een bezoek aan de redactie van de heksenkrant. We kiezen passende titels voor 

geschreven artikels. Hoe moet een goede krantenkop eruit zien? 

o We schrijven een kaartje vanuit Heksenstad. 

o Rrrrrrrrradio Toverkol!!! We oefenen op het voorlezen van een verhaal. Dit komt op de radiopost van 

heksenstad. Alle heksen en tovenaars zullen meeluisteren. 

o We gaan op bezoek bij de heksenkapper en kiezen het juiste kapsel voor elke heks. 

o We gaan deze week naar de bib. Breng donderdag al je boeken mee naar de klas. 

♦ W.O.: Thema: ‘Verkeer’. Zichtbaarheid staat deze week in de kijker. Hoe maken we ons best zichtbaar 

in het verkeer in deze donkere tijd? Denk aan je FLUOHESJE!!! 

Op donderdag is er een fietsparcours op de speelplaats. Probeer je eigen fiets en fietshelm mee te 

brengen, zo kan je veel oefenen. Ook bekijken we of onze fiets helemaal in orde is. 

Op vrijdag komt de politie langs. 



Thema: ‘Wapenstilstand’. Maandagnamiddag brengen we een bezoek aan het militaire kerkhof en het 

oorlogsmonument in ons dorp. Doe goede wandelschoenen aan. Meebrengen: Fluohesje. 

♦ Schrift: We leren de hoofdletter F en J. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 2A en 2B. Op woensdag 

is er een hercontrole voor deze hele klas. 
 

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

♦ Verkeersweek: We besteden extra aandacht aan veiligheid in het verkeer.  

♦ Woensdag: juf Vanessa is op bijscholing en wordt vervangen door juf Leen. 

♦ Donderdag: Fietsparcours. Breng jouw fiets mee! 

♦ Donderdag: Bib! We willen nieuw leesvoer! Breng daarom jouw gelezen 

boeken terug mee! 

♦ Godsdienst: ‘Verbondenheid in verdriet’. We ontdekken dat verdriet kan ontstaan omwille van 

verschillende redenen: eenzaamheid, dood, ziekte, angst, scheiding, enz. Op elk aspect gaan we een 

beetje dieper in. 

♦ Nederlands: ‘De griezelclub’. 

o Per twee lezen we een verhaal en kiezen daarbij zelf hoe het verder zal gaan. We maken dus enkele 

griezelige keuzes. 

o Wat is een luisterspel? We komen het te weten met een fragment uit Dolfje, weerwolfje. 

o We bereiden tijdens contracttijd een spreektoets voor. Hiervoor moeten we als gids de juf of meester 

door een griezelmuseum begeleiden. Wat kunnen we bij de verschillende schilderijen allemaal 

vertellen? 

o Weten we wat een zin is? Een tipje van de sluier: een zin zegt iets over een persoon, dier of 

voorwerp. 

o Alba van de geluksvogels is aangekomen in 3B. We zullen deze maand werken aan een open 

houding. Als je niet bang bent om nieuwe dingen te ontdekken, dan word je gelukkiger. 

o Er zit weer een nieuwe auteur te popelen van ongeduld in onze auteursbox. Wie zou het zijn? 

♦ Wiskunde: Blok 2 

o Mogen we termen en factoren van plaats wisselen? Professor Damag en professor Damagniet zullen 

het uitleggen. 

o Na het optellen tot 1000 gaan we nu aftrekken tot 1000. We beginnen zonder brug, zodat we genoeg 

aandacht kunnen besteden aan de tussenstappen (253 - 22 = 253 - 20 - 2 = 233 - 2 = 231). 

o Scherpe, stompe en rechte hoeken… klinkt het nog bekend in de oren? 

o Hoe kunnen we grote aantallen snel schatten? We leren het deze week. 

♦ W.O.: ‘Axenroos’ + ‘Het leven als een koning’. We herhalen alles over de Axenroos, zoals de 10 dieren 

met hun eigenschappen, maar ook de koppeltjes die gevormd worden. Kunnen we wat we geleerd 

hebben ook neerschrijven op een toets op vrijdag? 

Deze week starten we ook al het thema over de koningen van België op. We doen dit omdat er een 

belangrijke datum in deze week valt. Weten jullie welke datum? 

♦ Muzo: Moet je horen wat ik kan! We zingen een lied over onze talenten. 

 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Conflicten’. Wat is een conflict? Kunnen jullie enkele voorbeelden geven van 

conflicten met jezelf, in je leefwereld en in de grote wereld? 

♦ Wiskunde: We zoeken de ggd van getallen. Maar wat is nu die ggd? Ga eens op zoek! We herhalen de 

leerstof van blok 2. Oriënteren moet je leren! We verplaatsen ons in de ruimte en maken en volgen een 

routebeschrijving op een kaart. Getallen ordenen volgens hun functie: maatgetal, hoeveelheid, rangorde, 

code. We leren hoe we handig tellen of schatten. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

♦ Nederlands: Thema: www.draco.web. Op de website klikken we op de ‘Drakenweetjes’. We vullen 

weetjes over draken aan. Draken in soorten en maten. We doen een echte drakenquiz. Mevrouw Fabeling 

is het vrouwtje met de mantel. We doen een drakenzoektocht en luisteren naar de tips van Mevrouw 

Fabeling. Heb jij al eens een raadsel gemaakt? Misschien krijg je ideeën bij de drakenraadsels. We 

luisteren naar het spannende verhaal van ‘Siegfried en de draak’. 

♦ W.O.: ‘Dag van de Dynastie’. Op 15 november vieren we de ‘dag van dynastie’. Dit heeft alles te maken 

met de koningen van België. Kennen jullie ze nog? In de juiste volgorde? Ken je ook al enkele weetjes? 

Wie waren de koninginnen? Wie is onze koning en koningin nu? Zoek alvast eens wat informatie op! 

http://www.draco.web/


♦ Verkeersweek: Door allerlei opdrachten leren we hoe we ons veilig kunnen gedragen in het verkeer. Elke 

dag doen we enkele opdrachten met de fiets. Kom dus elke dag met je fiets naar school. Is je fiets in 

orde? We doen een controle! 

♦ Muzo: We zingen het ‘Belgische volkslied’! 

We ontwerpen een lampion voor de lampionnentocht. De leerlingen van 4A 

brengen hiervoor een kleine hamer en een nagel mee, ook graag een slechte 

handdoek om op je bank te leggen.  

♦ WOENSDAG: Bib! Vergeet je boeken niet! 

 

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

♦ Frans: Unité 6: ‘Quelle est la date?’. We werken dit unité af en maken donderdag de toets. Unité 7: ‘Bon 

anniversaire!’. We leren iemand een gelukkige verjaardag te wensen. Het werkwoord ‘avoir’ komt aan 

bod. 

♦ Godsdienst: ‘Bewogen door de Geest’. We luisteren naar het verhaal van Jezus in de synagoge en we 

zoeken voorbeelden van mensen die proberen te leven volgens de Geest van God. 

♦ In een hoekenwerk komen we meer te weten en ervaren we hoe het is om een beperking te hebben. 

♦ Nederlands: ‘Alles komt goed, altijd’. We bespreken het boek in al zijn facetten. Op woensdag hebben 

we toets taalbeschouwing. Meer info vind je op het huiswerkcontract. De Vurigste Mens: Wat vind jij 

positief en negatief aan vuur? Wat is een ‘vurige’ mens? We luisteren naar het wedstrijdreglement van 

‘De Vurigste Mens’. 

♦ Spelling: Ik hoor k maar schrijf c. Hoe schrijf je persoonsvormen in de verleden tijd? Herhaling van de 

tegenwoordige tijd. 

♦ W.O.: Tijdens de verkeersweek oefenen we een fietsparcours, leren we over verkeerstekens, voorrang, 

fietsuitrusting en zichtbaarheid, gedrag en attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg. Hoe zit 

een fiets in elkaar en hoe onderhoud je een fiets? 

Breng op donderdag, indien mogelijk, je fiets mee voor het fietsparcours. 

♦ Wiskunde: Op maandag hebben we toets van getallenkennis en bewerkingen en logisch en 

probleemoplossend denken. Op dinsdag hebben we toets van metend rekenen en meetkunde. Verder 

oefenen we cijferend delen door een getal van twee cijfers en bruto-tarra-netto. 

♦ Op woensdag is juf Lindsey op bijscholing. 

♦ Op donderdag gaan we naar de bib. Denk aan je boeken. 

♦ Op vrijdag zwemmen sommige kinderen voor hun brevet, andere zullen dit de week nadien doen. In de 

klas hoor je in welke groep je zit. 

♦ 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. 
 

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

♦ Zwemmen: Brevetzwemmen. 

De jongens die een afstandsbrevet willen halen komen deze week aan bod. Zij die een A of B-brevet 

willen halen, oefenen deze week nog (zonder extra kleren). 

 

De meisjes die een A of B-brevet willen halen komen deze week aan bod. Zij zorgen dat ze de 

volgorde van hun brevet uit het hoofd kennen en brengen natuurlijk kleren mee. De 

afstandszwemsters kunnen deze week nog oefenen. 

♦ Frans: Révision unité 21-24. Herhaal regelmatig de geleerde woorden en de vervoegingen van de 

werkwoorden. 

Dinsdag maken we een toets van unité 23 en 24. 

♦ Godsdienst: We starten met het thema ‘Paulus’ We komen meer te weten over het leven van Paulus. Of 

was het Saulus? 

♦ Nederlands: Donderdag sluiten we het thema ‘Junglekoorts’ af met een schrijftoets! We schrijven niet 

alleen een informatieve folder maar passen ook de gekende spellingafspraken toe. Natuurlijk maken we 

op het einde van de toets tijd om onze tekst na te lezen. 

Woensdag bib. Breng al je boeken mee om in te leveren of te verlengen! 

♦ Muzo: Op vrijdag organiseert de ouderraad hun ‘langverwachte’ lampionnentocht. Hiervoor maken we 

deze week een lampion waar je op de avond zelf mee op pad kunt gaan door het bos. 

♦ 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 
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Lang zullen we lezen! 
 Leeskaraoke 

Op www.yoleo.nl vind je een tof aanbod boeken dat wordt voorgelezen terwijl 

je kan meelezen. Je kan boeken selecteren op populariteit, titel, auteur, aantal 

bladzijden en AVI-niveau. Een online bezoekje waard! 

 

 Leesjury 

Vanaf het derde leerjaar kunnen kinderen ervoor kiezen om mee te doen aan 

de Leesjury. De kinderen die hier helemaal voor willen gaan, hebben een brief 

mee naar huis gekregen. Ze hebben tot april de tijd om de acht geselecteerde 

boeken te lezen. Hopelijk vallen de boeken in de smaak!  

 

 Boekentips 

Gouwe ouwe:   De verjaardag van de eekhoorn – Toon Tellegen 

Eekhoorn is bijna jarig. Hij schrijft een brief aan de 

mier om hem uit te nodigen. En aan de olifant, de 

walvis en de aardworm. Hij wil dat iedereen komt, 

echt iedereen. Stapels brieven schrijft hij om maar 

niemand te vergeten. 
 

 

 

 

Recent bekend:  De Jongen en de Papegaaiduiker – Michael Morpurgo 

Engeland, eerste helft twintigste eeuw. Tijdens een 

storm komt een schip in de problemen. 

Vuurtorenwachter Benjamin weet alle mensen te 

redden, ook de kleine Allen. Als Allen hem jaren 

later bezoekt, worden ze vrienden. Allen ontdekt 

dat hij heel veel gemeen heeft met de 

vuurtorenwachter. Met veel sfeervolle 

kleurenillustraties. 

 

http://www.yoleo.nl/

