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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Wat ben ik geweldig met al mijn zintuigen!’. 

♦ Deze week ontdekken we welke zintuigen we hebben en waarvoor we ze gebruiken. Elke dag staat er 

een ander zintuig in de kijker. 

♦ Godsdienst: We zijn dankbaar voor onze ogen, oren, mond, neus en handen. 

♦ Taal: A.d.h.v. verschillende praatplaten kunnen we vertellen over onze 5 zintuigen. 

♦ Grove motoriek: Tijdens schrijfdans maken we grote bewegingen in zacht scheerschuim en snuiven we 

de lekkere geur op die dan vrijkomt. 

♦ Muzo: Met onze creatieve handjes maken we onze ‘kunstwerkjeskaft’. 

♦ Verkeersopvoeding: ‘Met je oren moet je horen’. We ontdekken allerlei geluiden uit het verkeer. 

♦ Op vrijdag proeven we verschillende soorten fruit in de klas. Je kleuter moet dan zelf 

geen fruit meebrengen. 

♦ Meebrengen mag: Boekjes of materiaal i.v.m. het thema (bv. voelboekjes, brillen of 

viewmaster, kruidenzakjes, geurkaarsje, … (getekend met naam a.u.b.).  

 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse 

♦ Thema: ‘Buiten is het koud, we dragen een lekker warme trui…’. 

♦ Het voorleesboek ‘De vieze trui van Appi’ is de rode draad doorheen de week. Kunnen 

we de vraagjes na het verhaal goed beantwoorden? Kunnen we de verschillende kleuren 

al benoemen? We praten over gevoelens, herkennen we de gevoelens bij Appie in het verhaal? 

♦ Elke dag oefenen we onze grove motoriek via allerlei bewegingen en beleven we plezier aan dansen op 

leuke muziek. 

♦ We maken tijd om mee te spelen met de kleuters om zo hun spel en creativiteit te verrijken. We geven 

spelimpulsen om te kunnen inspelen op hun interesses en talenten. Al spelend komen eenvoudige 

wiskundige opdrachtjes aan bod, taal en woordenschat, alsook respectvol omgaan met elkaar. 

♦ We oefenen extra fijn-motorische vaardigheden in zoals pincetgreep, gebruiken van wasknijpers. 

♦ We leren goed werken met onze puzzelparel. 

♦ Aan de knutseltafel kunnen we volop experimenteren met allerlei materialen en onze creativiteit 

ontwikkelen. 

♦ Meebrengen: Een trui van mama, papa of kleine zus, … (voorzien van naam, a.u.b.). 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Themaloos’ (week 2). We houden nog een themaloze week zodat we 

ons zeker op ons gemak voelen in de klas. Vanaf volgende week gaan we van 

start met een thema dat we zelf gekozen hebben! 

♦ We zetten het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie. Dat wordt gezellig! 

♦ Deze week gaan we volop liedjes zingen. We warmen onze stem goed op en 

experimenteren met korte, ritmische liedjes. Soms zingen we heel hoog, en 

soms net heel laag. Ook de gitaar van juf Fien speelt mee! 

♦ Binnenkort is het de week van de poëzie. We willen ons hier goed op voorbereiden. Hier komt media bij 

te pas! We zoeken namelijk enkele gedichten op en kiezen samen welk gedicht we graag willen oefenen. 

♦ We maken deze week tijd om te puzzelen. We moeten geconcentreerd werken en logisch nadenken. 

Voor wie graag wat meer uitdaging wilt, zijn er ook smartgames aanwezig. Is het moeilijk? Laten we 

elkaar dan even helpen! 
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♦ De creatievelingen kunnen zich deze week helemaal uitleven! Zo maken we samen plaats in onze klas 

om een schildersezel te zetten. Zo kunnen we vrij schilderen en worden we uitgedaagd om onze fantasie 

te gebruiken.  

 

3- en 4-jarige kleuters K2: juf Karin wordt vervangen door juf Lotte en juf Lieselore 

♦ Thema: ‘Noord- en Zuidpool’. 

♦ Afgelopen week verkenden we de Noordpool. We maakten van onze huishoek een Noordpool. Brr wat is 

het daar koud. Volgende week reizen we verder en trekken we naar de Zuidpool. Welke dieren zouden 

daar wonen? En wonen daar ook mensen? We komen het doorheen de week stilaan te weten. 

♦ We gaan motorisch aan de slag. We tekenen een pinguïn op muziek en dansen zoals een pinguïn. Er 

worden allerlei spelletjes aangeboden om nog meer over de Zuidpool te ontdekken. 

♦ Op wiskundig vlak, gaan we chronologisch rangschikken van ei tot pinguïn. We tellen het aantal visjes 

dat de pinguïns willen eten en spelen een kleurenspel. 

♦ Zouden er ook nog andere dieren op de Zuidpool leven? We ontdekken het deze week allemaal. 

♦ Ons jassendiploma is ondertussen geknutseld. Als we blijven oefenen zowel op school als thuis, dan 

zullen we ons diploma snel mee naar huis mogen nemen. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Dino’s’ vervolg. 

♦ Deze week oefenen we het tellen in samen met de dino’s: aanwijzend 

tellen van grotere hoeveelheden, stappen op de getallenlijn van 0 naar 10 

en ook terug. We tellen ook de eieren (tot 6) zo snel mogelijk op het zicht 

zonder aan te wijzen, voordat de andere dino ze opeet. We benoemen de 

plaats van de dino’s in de rij (eerste, tweede, derde, …). 

♦ Alle schrijfpatronen die we reeds leerden herhalen we nog een keer op 

verschillende manieren. Schrijven op het krijtbord verticaal, horizontaal, 

dino’s die al stappend de patronen moeten volgen, … 

♦ We gebruiken alle woordenschat die we al kennen rond dino’s in gesprekken en zoeken verder in boeken 

naar antwoorden op onze vragen die vanuit de brainstorm naar voor kwamen. Bij het filosoferen praten 

we over hoe de wereld nu zou zijn als de dino’s niet waren uitgestorven. 

♦ Na een impressie, schrijven we onze eigen verhaallijn voor een dino-verhaal. We zoeken personages, 

bouwen aan het decor, spelen het verhaal en nemen het op. Wat spannend als we het later gaan bekijken! 

♦ Meebrengen:  

- 5-jarigen: Een voorwerp waar de letter N in voorkomt. 

- Fiets en helm voor het fietsparcours. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘Noord- en Zuidpool’. We leren nog even verder over de Noord- en Zuidpool en wie of wat er 

daar leeft. 

♦ We experimenteren met enkele proefjes rond ijs en smeltend ijs. 

♦ We experimenteren met ruimtelijke oriëntatie, de begrippen naar boven, naar onder, naar links en naar 

rechts komen hierbij aan bod. 

♦ We oefenen onze meetvaardigheden en kijken daarbij welke pinguïn het grootst is, welke het kleinst, zijn 

er die even groot zijn, … We oefenen ook het vlot tellen tot 6. 

♦ Onze taal- en luistervaardigheid komen aan bod door het bekijken van 

Eskimo’s die op elkaar lijken maar toch verschillend zijn. We proberen aan 

de hand van mondelinge opdrachten de juiste Eskimo aan te wijzen. 

Eskimo’s worden aan elkaar te beschreven. 

♦ Meebrengen: 

- Maandag is het fietsparcours. Breng allemaal zeker fiets en helm mee. 

Denk bij koud weer ook aan muts, sjaal en handschoenen. 

- Suikerklontjes of kleine isimochips waarmee we mogen knutselen. 

- Voor de 5-jarigen een voorwerp met de letter ‘N’ voor het lettercircus. 

 

 

 



Algemeen kleuterschool 
 

                Beweegtip: ‘Verkeerslicht’ 
                     Materiaal:  Rood papier, oranje papier en groen papier. 
 

                     Ga tegenover je kind staan. Laat één van de gekleurde papieren zien, start met rood en groen. 

                     Rood wilt zeggen ‘stoppen’ en groen is ‘rondlopen’. Wissel regelmatig van kleur.  

                     Als de kleuter de betekenis van de kleuren goed onder de knie heeft, kan je de kleur oranje  

                     toevoegen aan het spelletje. Oranje wil zeggen vertragen, huppelen. 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 16 januari voor K3A en K3B Maandag 17 april voor K3A en K3B 

Maandag 23 januari voor K1A – K1B en K1C Maandag 24 april voor K1A – K1B en K1C 

Dinsdag 24 januari voor K2 Dinsdag 25 april voor K2 

 

Maandag 6 februari voor K1A – K1B en K1C Dinsdag 9 mei voor K2 

Dinsdag 7 februari voor K2 Maandag 15 mei voor K1A – K1B en K1C 

Maandag 13 februari voor K3A Maandag 22 mei voor K3A en K3B 

 

Maandag 20 maart voor K1A – K1B en K1C Maandag 12 juni voor K1A – K1B en K1C 

Maandag 27 maart voor K3A en K3B Donderdag 15 juni voor K2 

Dinsdag 28 maart voor K2 Maandag 19 juni voor K3A en K3B 
 

 

Nieuws van de ouderraad 
 

    DE OUDERRAAD op facebook! 
                 Volg ze snel op facebook via deze link.  
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

SCHOOLREKENINGEN 
 

Net voor de kerstvakantie werden de  

schoolrekeningen via mail verstuurd. 
 

Indien je deze niet ontvangen hebt via e-mail,  

neem dan contact op via secretariaat@vbs-deparel.be. 
 

 

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! Heb je voldoende  

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! 
 

https://www.facebook.com/DeOuderraadVBSDeParel
mailto:secretariaat@vbs-deparel.be


 

 
 

 
 

 

 
 

Kalender:   

♦ Vrijdag 13/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor 3B en 4de; 5de en 6de  

♦ Maandag 16/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor 3A, 1ste, 2de en K3 

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

♦ Vrijdag 20/01: voorstelling ‘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 

♦ Woensdag 01/02: Xperilab voor het 6de leerjaar 

♦ 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 om 14.30 uur 

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

♦ Donderdag 02/03: bezoek van de Sint-Sebastiaansgilde 

♦ Donderdag 16/02: sportdag 3de graad 



 

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

♦ Godsdienst: ‘Bezoek voor Jezus’. We luisteren naar het bijbelverhaal ‘De drie Wijzen’. 

♦ Nederlands: Kern 6: ‘De alfapet’. We leren de letters ‘f’ en ‘ei’. Bij een omschrijving zoeken we de 

passende woorden. We zetten 3 zinnen in de juiste volgorde zodat het een mooi verhaaltje wordt. 

♦ Wiskunde: We splitsen de hoeveelheid 10. We maken bewerkingen tot 10 en oefenen ook op de 

puntoefeningen. We vertellen een rekenverhaal bij een bewerking. We gaan ruimtefiguren onderzoeken, 

herkennen en beschrijven.  

♦ Spelling: We oefenen woorden met een korte klinker en b, v en w vooraan zoals boom, vaas, ween. 

♦ W.O.: ‘Het is winter, het is glad en ijskoud.’ De natuur in de winter. Hoe beschermen de bomen zich 

tegen de kou? Hoe beschermen de dieren zich tegen de koude? 

♦ Circuit: We werken aan herhalingsopdrachten in het thema winter. 

♦ Contract: Voor de 2de keer werken we aan dit contractje. Plannen we alles goed zodat onze taken tijdig 

klaar zijn? 

♦ Ter voorbereiding van ons schoolfeest komt ‘Nootzakelijk’ een voorstelling geven op 

maandagvoormiddag. 

♦ 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.  

♦ 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: ‘Driekoningen’. We luisteren naar het verhaal en komen te weten welke geschenken 

ze meebrachten voor Jezus. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Optellen/aftrekken tot 100 zonder brug: TE + TE bv. 24 + 32 = 24 + 30 + 2 = 54 + 2 = 56. We 

splitsen de tweede term in T en E. TE – TE bv. 45 – 14 = 45 – 10 – 4 = 35 – 4 = 31 

o De maaltafel van 4: We tellen met sprongen van 4. We oefenen op de juiste rekentaal: 

vermenigvuldigen, keer, maal, product, maalteken of vermenigvuldigingsteken. We zetten een 

herhaalde optelling om in een vermenigvuldiging bv. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 X 4. We ontdekken  

dat 2 X 4 = 4 X 2. Oefen de maaltafels van 2, 5 en 10 heel goed in de vakantie. Wie wordt 

tafelkampioen na de vakantie? 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

Meetkunde: 

o Herhalingsoefeningen: Soorten lijnen, patronen verderzetten, evenwijdige en loodrechte lijnen, 

rechthoek en vierkant, hoeken. 

Meten: 

o Herhalingsoefeningen: het uur en het halfuur, tijdsduur berekenen, geld: hoeveel krijg je terug? 

o We zoeken een kleinere maateenheid dan 1 kg en 1 halve kg. We leren 100g afwegen. We schatten 

eerst en doen dan de meting. 

♦ Spelling: Inoefening ch/g woorden, herhaling van de leestekens + aanbreng van de leestekens dubbele 

punt en komma, herhaling ei/ij woorden, inoefening van de verlengingsregel d/t, b/p (we maken het 

woord juist langer en horen zo wat de laatste letter is). 

♦ B.O.: We leren de hoofdletters P en B.  

♦ Nederlands: Thema: ‘Spelen maar!’. 

o Herhaling van het werkwoord, dit is een woord dat je kan doen bv. lopen, wandelen, zingen, … 

o We luisteren naar een verhaal over kinderen die een toneel willen spelen. 

o We lezen een verhaal van een prins en zijn 6 dienaars. 

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

o We lezen met onze leesmakkers. 

♦ W.O.: Thema: ‘Allemaal vrienden’. We luisteren naar een verhaal. We maken zelf ook al 

eens ruzie: met wie, waarom, hoe voelen we ons dan, hoe reageren we, … We bespreken 

hoe we ruzies zelf kunnen oplossen, hoe we best reageren en hoe we het terug goed 

kunnen maken. Dit doen we a.d.h.v. een stappenplan. 



♦ Vrijdag: Zwemmen! Vergeet je zwemgerief niet, zorg er ook voor dat je een lege plastieken zak bij je 

hebt voor je kledij in weg te stoppen zodat deze niet nat wordt. Denk aan makkelijke kleding (geen 

broekkousen). Lange haren doen we in een staart. Waardevolle spullen laten we thuis. 

♦ Op woensdag 11 januari zijn juf Sofie en juf Inge op bijscholing. Die dag worden de lessen gegeven 

door juf Laura en juf Alyssa. 
 

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

♦ Dinsdag is juf Vanessa op nascholing. Ze zal vervangen worden door juf Alyssa. 

♦ Nederlands: ‘Ondergronds’. 

o In het contract konden we een spreektoets over onze familie voorbereiden. Donderdag mogen we dit 

eindelijk aan de klas komen vertellen. Indien we graag iets meebrengen van thuis (foto, attribuut, 

enz.), dan mogen we dit doen. 

o De Stiltonchallenge daagt ons (3B) uit. We kunnen een extra boekenpakket winnen indien we een 

creatieve verwerking van één van de Stiltonboeken maken. We brainstormen voor een leuk idee (en 

uitwerking ervan). 

o We maken een dictee over alle onthoudwoorden die we tijdens de eerste trimester konden inoefenen. 

o Voor spelling wordt de verenkelingsregel nog eens extra ingeoefend (bv. bomen). 

o Om Martijn te kunnen vinden, zullen we in dit thema allerlei opdrachten uitvoeren. We krijgen het 

recept voor een drankje waardoor we kleiner worden. Indien we dit recept juist kunnen schrijven, dan 

kunnen we dit thuis wel eens maken. Wie weet worden we ook klein. Ook de mierenbaby’s moeten 

gesust worden en dit doen we door ze een verhaaltje voor te lezen. 

♦ Wiskunde: Blok 3. 

o Op maandag maken we in de klas nog een herhalingslesje over de leerstof van blok 3. Daarna is het 

aan ons om op donderdag en vrijdag te bewijzen dat we deze leerstof onder de knie hebben. We 

krijgen ook toetswijzers mee naar huis om thuis (als huiswerk) nog wat extra te oefenen. 

o We oefenen verder op het cijferend vermenigvuldigen. 

o Hoofdrekenen: Een getal vermenigvuldigen met een tienvoud, bv. 17 x 40 = . Dit 

doen we met de juiste tussenstappen. 

o Hoe gebruiken we nu ook alweer een week-, maand- en jaarkalender? We tellen de 

dagen en nachten tussen 2 gebeurtenissen. 

o Vierhoeken vergelijken we volgens de eigenschappen van de hoeken en de zijden. 

o Nog enkele herhalingsoefeningen op de klok (kwart voor). 

♦ W.O.: ‘Jaartje rond’. Hoeveel seizoenen bestaan er? Hoe kunnen we deze seizoenen 

herkennen?  Wanneer start een seizoen en wanneer eindigt het? Komen ze altijd in 

dezelfde volgorde voor? Je raadt het al… we zullen het uitgebreid hebben over seizoenen. 

♦ Muzo: We maken kennis met de liedjes voor het schoolfeest.  

            Het is winter… het zou kunnen sneeuwen… dus maken we een sneeuwman in perspectief. 
 

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

♦ Godsdienst: We onderzoeken hoe symbolen mensen bij elkaar kunnen brengen en ontdekken de 

verschillende symbolen van de verschillende godsdiensten. 

♦ Wiskunde: We oefenen de kommagetallen tot 1 honderdste verder in en leren ze correct afronden. 

Verder tekenen we diagonalen in vlakke figuren en zien we verschillende oppervlaktematen aan bod 

komen. 

♦ Nederlands: We herhalen de woorden met ‘i’ als ‘ie’ en leren de woorden waarbij we een ‘s’ horen maar 

een ‘c’ schrijven. Waarom vliegen vogels? Luister aandachtig naar het verhaal en ontdek het samen met 

Vic. Wat vertelt de horoscoop voor deze week? Samen schrijven we ook zelf een horoscoop en maken 

we echte luchtpoëzie. 

♦ Muzo: Deze week oefenen we onze volksdans verder in en dansen we deze samen met de gilde. We 

smeren onze stembanden in en zingen de nieuwe liedjes voor het schoolfeest. 

♦ W.O.: We sluiten onze ruimtereis af en landen terug met onze beide voetjes op de aarde. Wat is de 

ruimte toch spectaculair! 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 4A. 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: U11: ‘Qui est qui?’. Wat kan je vertellen over iemand of iemands familie? Bijvoeglijke 

naamwoorden passen zich aan aan mannelijke of vrouwelijke woorden, maar ook aan het meervoud. Hoe 

zit dat met lidwoorden? 



♦ Godsdienst: ‘Elia, een man van God en een man van vuur’. Het vervolg van het verhaal van de profeet 

Elia komt aan bod. Welke andere profeten kennen we nog? 

♦ Nederlands: Het verhaal ‘De getatoeëerde mama’ doet ons nadenken over figuurlijk taalgebruik. Het 

woordenboek helpt ons de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen. 

Spelling: Woorden uit het Engels, tegenwoordige en verleden tijd. 

Op woensdag gaan we tutorlezen. 

♦ W.O.: ‘De aarde waar wij wonen’. Elk groepje diept hun onderwerp verder uit. We bereiden een 

presentatie voor om anderen van info te voorzien. 

Op ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: Delen door of vermenigvuldigen met (veelvouden van) 10, 5, 25, 2 en 4. Pixels leren ons 

codetaal te interpreteren en zelf te verwerken. Kennismaking met begrippen omtrent ruimtefiguren. 

Percenten kunnen gebruikt worden als verhouding bij kansberekening. We herhalen de analoge en 

wijzerklok. Tekenen met een geodriehoek: hoe doe je dat? 

 

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

♦ Frans: Révision unité 25-28. Herhaal regelmatig de woorden van de voorbije unités! 

♦ Muzo: Voor de leerlingen van 6A: CREATIEF MET COLORWALL: Onder begeleiding van een 

schilderleerkracht van Kogeka (Geel) worden we ondergedompeld in de kleurrijke wereld van een 

schilder. We ontwerpen een decoratieve colorwall en maken hierbij kennis met schildertechnieken. Men 

belooft ons een succesbeleving die nog jaren nazindert dus ik ben alvast heel benieuwd. 

Deze activiteit kost €4 en gaat donderdag door. Breng kledij (slecht T-shirt, …) mee 

waarvan het niet erg is wanneer er een spatje (of iets meer dan een spatje) verf op komt. 

Leerlingen van 6B? Niet wanhopen jullie komen volgende week aan de beurt. 

♦ Muzo: Mijn kunst is top! Maandag bewerken we de ‘beroepen-foto’. 

♦ W.O.: Thema: ‘Gratis?!’. We leren hoe prijzen tot stand komen en dat de prijs een invloed 

heeft op het aantal producten dat je verkoopt. We leren ook wat concurrentie is en welke 

kosten een invloed hebben op de verkoopprijs van een product. 

In de les ‘Wie betaalt dat eigenlijk?’ ontdekken we welke zaken betaald worden door de overheid. 

Verder zijn er ook beroepen die door de overheid betaald worden, zoals leerkrachten en politieagenten. 

Dat werpt natuurlijk de vraag op: “Hoe komt de overheid dan aan geld?”. Die vraag wordt beantwoord 

door te bekijken wat belasting is en welke soorten belastingen er zijn. 

♦ Godsdienst: Kan je verschillende vormen van engagement in je eigen leefwereld en in de ‘grote’ wereld 

herkennen? Er bestaat ook zoiets als ‘christelijk’ engagement. Wat houdt dit in? 

♦ Nederlands: De zoektocht naar meneer Baldido gaat verder. We zoeken deze week naar een geheim 

wachtwoord dat ons naar de eerste verdieping van het kasteel moet brengen! Verder beginnen we de 

zoektocht naar 5 voorwerpen die ons naar de 2de verdieping kunnen brengen. 

♦ Woensdag maken we een luistertoets. 

 

Algemeen lagere school 
 

 

 

Voor ouders van 

kinderen tussen 10 

en 12 jaar 
Landelijk onderzoek naar 
het mentaal welzijn van 
ouders en hun kinderen 
(gesteund door de 
Vlaamse en Waalse 
overheid; https://www.triadic-

resilience-eos.be/nl). 
 

 

 

 
 

https://www.triadic-resilience-eos.be/nl
https://www.triadic-resilience-eos.be/nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang zullen we lezen! 
 Leesweetje: voordelen van lezen 

(Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan 

de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons 

denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. 

 Boekentips 

 

Gouwe ouwe:   Prins Blauwert – Marc de Bel 

Omdat prins Blauwert allergisch is voor alle 

kleuren behalve voor blauw, wordt het hele land 

blauw geverfd. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf 

lezen vanaf ca. 8 jaar. 

 

 

 

 
 

Recent bekend:  Roblox jaarboek 2023: 100% onofficieel – Daniel  

                                                 Lipscombe  

Wat is er allemaal gebeurd in 2022 en gaat er 

volgend jaar gebeuren met de online game Roblox? 

Lees van alles over o.a. de meest gespeelde games, 

de makers en de coolste outfits. Met 

schermafbeeldingen in kleur uit het spel. 


