
Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

Beste ouder 
 

Ook in onze school weegt de stijgende energiekost en daarnaast moeten we voldoende blijven ventileren 

omwille van COVID-19.  
 

Daarom hebben wij besloten om de verwarming in heel de school op 19°C te zetten. 
 

Gelieve je kind voldoende warm aan te kleden (warm ondergoed, dikke kousen). Er 

mag altijd een extra sjaal en een extra vest in de klas blijven hangen  

zodat je kind dit kan gebruiken als het dat wil. 
 

Dank voor je begrip. 
 

KLEUTERSCHOOL  

      Voor alle instappertjes en alle 3-jarigen van K1A,B,C en K2 
 

Op woensdag gaan we op uitstap naar de Kabouterberg. De kleuters brengen geen boekentas mee, 

alleen fruit in een doosje (getekend met naam a.u.b.).  

Best makkelijke stapschoenen en speelkledij aandoen.  

Breng je kleuter naar de ingang van het Kabouterbos (gelegen in de Kabouterstraat in Kasterlee) 

om 8.30 uur. Terug ophalen om 11.30 uur op dezelfde plaats. 

Grootouders die graag mee wandelen zijn welkom. Geef dan even een seintje aan de juf via Whatsapp of 

schrijf de naam op het klembord aan de klasdeur. 

Het bedrag van deze uitstap hangt af van het aantal kleuters en komt op de schoolrekening. 

 

Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Kabouters’. 

♦ Hé, er is een kabouter in onze klas geweest! Er ligt een uitnodiging om op woensdag 

naar zijn kabouterbos te komen. Joepie!!! 

♦ Muzo: We gaan dansen en zingen over de kabouters. We verkleden ons en spelen een 

dramaspel over het verdrietige kaboutertje. Zo proberen we ons in te leven in een rol.  

♦ Godsdienst: We ervaren verbondenheid met de natuur en cultuur, zijn verwonderd en 

voelen ons dankbaar voor de schoonheid van de natuur. Kabouters Fred en Colette 

komen nog eens op bezoek en hebben leuk nieuws voor onze Parelkleuters! 

♦ Zintuiglijke ontwikkeling: Met onze handen voelen we aan de verschillende kabouterbaarden. Welke is 

hard, welke zacht en welke baard prikt een beetje? 

♦ Grove motoriek: Met grote bewegingen vanuit onze schouders geven we de kabouters een baard van 

scheerschuim. 

♦ Wiskunde: We helpen kabouter Pino met opruimen. Wat hoort waar? We ontdekken hoe we een 

ruimtelijk probleem kunnen oplossen. 

♦ Op maandag mag je kleuter zijn/haar (loop)fiets en helm meebrengen voor het fietsparcours. Bij koud 

weer graag wanten voorzien (getekend met naam a.u.b.). 

♦ Woensdag gaan we naar de Kabouterberg. Zie hierboven. 

♦ Op vrijdag vieren we de verjaardag van Warre in de klas: Joepie, 3 jaar!! 

♦ Meebrengen mag: Allerlei kabouterspullen zoals verkleedkledij, mutsen, knuffels, spelletjes, verhalen, 

… i.v.m. het thema (getekend met naam a.u.b.). 

♦ Wie thuis muziekinstrumenten heeft zoals een speelgoedtrom, trompet, gitaar, rammelaar, … mag deze 

al meebrengen naar de klas. We hebben ze nodig voor ons grootouderfeest. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

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


3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Kabouters’. 

♦ Wie woont er in het bos? Konijnen, vogels, eekhoorns, … maar ook kleine ventjes! Ja ja, kabouters! 

We luisteren naar een mooie kaboutervertelling en genieten van de herfst in het bos. 

♦ Godsdienst: Zorg dragen voor de natuur in het bos. 

♦ Muzo: We knutselen een kaboutermuts en kleven hierbij volgens patroon en kleur (1-1).We leren een 

lied en kabouterdansje. 

♦ Wiskunde: We ordenen kabouters en paddenstoelen naar grootte, hierbij komen de begrippen klein, 

kleiner, grootste, groter, … aan bod. We tellen de stippen op een paddenstoel 

en de kabouters die in dit huisje wonen. We oefenen de getallenrij en het 

aanwijzend tellen. 

♦ Taal: We luisteren naar een beschrijving en zoeken hierbij de juiste kabouter. 

Ook kleuters vertellen over een kabouter. 

♦ Meebrengen: Op maandag fiets voor fietsparcours. 

♦ Woensdag gaan we naar de Kabouterberg. Zie hierboven. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Het dierenrijk’. Knibbel knabbel knuisje, wie woont er in mijn huisje? 

♦ De kleuters vertellen zoveel over hun leuke huisdieren… Laten we ze dan maar even in de belangstelling 

zetten. 

♦ Deze week krijgen we bezoek van allerlei huisdieren: Een konijn, kippen, … En met een beetje geluk 

komt er zelfs een hondje! Zo gaan we ons verwonderen over de pracht van de natuur. 

♦ Ook leren we enkele kenmerken van de dieren kennen: Staart, kop, poten, vinnen, veren, bek, … 

♦ We ontdekken dat je vriendschap kan sluiten met dieren. Daarom is het belangrijk dat we de dieren in 

onze klas ook goed gaan verzorgen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? 

♦ We oefenen op het tellen. Hoeveel honden passen er in het hok? Tel eens hoeveel vissen er in het 

aquarium zwemmen… 

♦ Vrijdag komt er een tractor op bezoek voor thema ‘Toet, toet’. Dat wordt vast spectaculair! 

♦ Extra informatie: 

- Maandag is het fietsparcours. Fiets meebrengen dus! 

- Je mag foto’s en/of filmpjes van je huisdieren doorsturen naar juf Fien. 

- Woensdag gaan we naar het Kabouterbos. Zie hierboven. 

 

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

♦ Thema: ‘Sprookjesbos: Kabouters’. 

♦ Op woensdag gaan we een bezoekje brengen aan de Kabouterberg. Zouden we hier kabouters vinden? 

We luisteren naar een mooi kabouterverhaal. 

♦ We maken van onze klas een kabouterklas! In de klas toveren we een grote paddenstoel en mogen we 

ons verkleden in kabouters. Dit nodigt uit tot dramatiseren. 

♦ We ordenen paddenstoelen en kabouters van klein naar groot, van kort naar lang, van dik naar dun, … 

Zo oefenen we verschillende begrippen zoals kleiner, grootste, groter, korter, langste, langer, … De 

stippen op de paddenstoelen gaan we actief tellen. Waar zijn er veel stippen, waar zijn er weinig stippen, 

… Ook knutselen we een kaboutermuts a.d.h.v. een leuk patroon. We dans en zingen op kabouterliedjes. 

♦ Woensdag gaan onze 3-jarigen op uitstap naar de Kabouterberg. Zie hierboven. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Ritseldans en notentaart’ vervolg. 

 We leren zorg dragen en respect hebben voor de mooie dingen die de natuur ons 

biedt zoals paddenstoelen, herfstvruchten, … Hierbij kijken we naar uiterlijke 

kenmerken, eigenschappen en benoemen we de delen. Zo leren we heel wat 

woordenschat zoals plaatjes, steel, hoed, sporen, … 

 Daarnaast onderzoeken we hoe de dieren zich in de herfst voorbereiden op de 

winter, hoe ze zich aanpassen aan het seizoen en hoe wij ze een beetje kunnen 

helpen bv. door voedsel te voorzien voor de vogels. 

 Op donderdag gaan we met de 5-jarigen (geboortejaar 2017) op verkenning in het bos van Bo. Wat 

doen we aan? Gemakkelijke speelkledij, stapschoenen/laarsjes en een (regen)jas. We bewonderen de 

natuur en gaan op weg met de bolderkar om Bo zijn vriendjes te helpen. Hiervoor komt 2,90 euro op de 

schoolrekening. Bedankt aan de mensen die ons kunnen vervoeren. 



 Op dinsdagvoormiddag is juf Valerie op EHBO-cursus. Juf Charisse komt haar vervangen. 

 Vrijdag applaudisseren we voor het klimaat! 

 Meebrengen: 

- 1 leeg wc-rolletje en zaadjes die vogels lekker vinden (zonnebloempitten, kleine zaadjes zoals tarwe, 

lijnzaad, …). 

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

- We zijn op zoek in onze klas naar koksmutsen, kookschortjes voor kinderen, gardes (kloppers), 

slagroomspuitzakken voor het optreden van onze klas bij het grootoudersfeest. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘De kabouters uit het kabouterbos’.  

♦ We ontdekken de fantasiewereld van kabouters in het bos. We oefenen allerlei wiskundige vaardigheden 

bij het spelen met de kabouters. 

♦ We ontdekken de herfst nog verder en hebben aandacht voor de huisjes van de kabouters die we in de 

herfst steeds meer zien… de paddenstoelen uiteraard. 

♦ Donderdag gaan we met onze 5-jarigen (geboortejaar 2017) naar het bos van Bo in Oud-Turnhout. 

De kostprijs voor deze uitstap is €2,90. Dit komt op de schoolrekening. Voorzie voor deze dag 

aangepaste kledij en schoenen. In onze boekentassen voorzien we fruit, boterhammen, een koekje en 

drinken. 

♦ Meebrengen: 

- Allerlei attributen over kabouters: Popjes, verkleedkledij, … Ook boekjes over kabouters 

en paddenstoelen mogen meegebracht worden. (Alles goed naamtekenen a.u.b.). 

- 5-jarigen op woensdag een voorwerp met de letter ‘E’. 

- Poetsgerief (vb. borsteltje, blik en borstel, plumeau, stofdoek, …) om te gebruiken op ons 

grootouderfeest. Dit blijft dus op school tot na het grootouderfeest (naamtekenen a.u.b.) 

- Bodem van een plastic fles (1,5l), ongeveer 15 à 20 cm hoog. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

 

Middagtoezichter gezocht voor bij de kleuters 

vrijwilligersvergoeding €7 per uur 
 

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

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

 

                                 Beweegtip: ‘Boswandeling’ 
 

                                                   Maak samen met je kapoen een boswandeling. Zoek in het bos naar heuvels  

                                                   en oneffen paden. Moedig je kind aan om zelfstandig te lopen en te spelen in  

                                                   het bos. Hou hem/haar hierbij niet aan de hand waardoor je geneigd bent elk  

                                                   evenwichtsverlies op te vangen. Een echte aanrader nu het nog mooi weer is  

                                                   en ondertussen kan je leuke dingen ontdekken in het bos! 
 

 

Data fietsparcours 
 

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

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

Dinsdag 25 oktober voor K2  

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

 

Wat hebben onze kleuters weer fantastisch goed gelopen. 
Denken jullie eraan om de T-shirts van de scholencross zo snel mogelijk terug aan de 

juf te bezorgen.   
 

Dank jullie wel.  
 

 



Algemeen kleuter- en lagere school 
 

Lekkerste week 4de leerjaar 
Het vierde leerjaar organiseert een lekkere week (24-28 oktober 2022) ten voordele van de talentklassen. 

Tijdens de middag is er telkens iets lekkers te verkrijgen aan democratische prijzen. 

Met de opbrengst willen we de prijs van de talentklassen in Malle wat drukken. 

Die week mogen alle kinderen van de lagere school centjes meebrengen om iets te kopen. 
 

Maandag 24/10: SOEP: € 1,00 per kom 

In de eetzaal kunnen de kinderen een kom soep kopen om bij hun boterhammen op te eten. 
 

Dinsdag 25/10: HOTDOG: € 2,00 per stuk  

In de eetzaal kunnen de kinderen een hotdog kopen. 
 

Donderdag 27/10: DESSERTJES: pudding, rijstpap, chocomousse, …: €1,00 per stuk 

Op de speelplaats staat ’s middags en tijdens de laatste speeltijd een kraampje met lekkers om te kopen. 
 

Vrijdag 28/10: LEKKER ZOET: wafeltjes, cake, muffin, popcorn, koekjes: €0,50 / €1,00 

Op de speelplaats staat ’s middags en tijdens de laatste speeltijd een kraampje met lekkers om te kopen. 
 
 

 

Kledinginzamelactie 

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

onder het fietsenrek van de Kloosterstraat zetten. 

De opbrengst is ten voordele van De Parel. 
 

 

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

we op school goed kunnen gebruiken. 

We verzamelen hiervoor de kiwi stickers van zespri.  
Je mag de stickers afgeven aan juf Lore of juf Lieselore. 

      Alvast bedankt! 
 

 

                                    Verkeertip! 
                                      Zorg voor een goede zichtbaarheid op de fiets of te voet.  

                                      Die zichtbaarheid kan je vergroten door fluohesjes of felle kleuren  

                                      te dragen. Je fiets kan je laten  opvallen door fluorescerende stickers  

                                      of een fietsvlaggetje te gebruiken. 
 

 

       FIETSERSBOND 

         KASTERLEE 
Vrijdag 21 oktober van 8.00 – 8.30 uur:   ACTIE ZAGERIJSTRAAT 
     Hun streefdoel: 

      -   Ruimte voor de fietsers (aanpassing parkeerbeleid) 

      -   Ontmoediging sluipverkeer (Herentalsesteenweg – Schoolstraat)  

      -   Veilige fietsroute (niet enkel in de schoolomgeving) 
 

 



Uitslagen van de scholencross van afgelopen woensdag vind je via de link hieronder. 

https://www.kasterlee.be/product/367/scholencross 
 

 

Kalender:   

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

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

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

 Donderdag 20/10: sportdag 2de graad 

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

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

                                    meer info: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/trakli22/  

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

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

 Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

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

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

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

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

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

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 Donderdag 1/12: 6de leerjaar naar Brussel 

 Woensdag 6/12: Sint op bezoek 

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

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

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

 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: ‘Geboorte en groei’. Kijk hoe ik groei! We staan stil bij belangrijke groeimomenten uit ons 

leven. 

 Nederlands: Kern 2: ‘De dag dat de nacht niet kwam’. We leren de letters ‘b’ en ‘oo’. Welke letter horen 

we vooraan, b of p? We zetten het juiste woord bij de tekening en lezen zinnen. Om te oefenen om 

zoveel mogelijk woorden te lezen op 1 minuut zit er donderdag een blad in de boekentas. Elke dag kan je 

1 minuut lezen en zo proberen om steeds meer woorden te lezen. Op een ster bij de ladder kan je 

dagelijks het aantal woorden noteren. 

 Wiskunde: We leren het getal 6 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en schrijven. Ook splitsen 

en tellen we op tot 6. We kunnen een plaats bepalen en verwoorden waar een voorwerp zich in de ruimte 

bevindt (voor, achter, dichtbij, …). 

 WO: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!’. Zijn we zichtbaar in het verkeer? Wie werkt overdag / ’s nachts? 

Als je thuis een zaklamp hebt, mag je deze maandag meebrengen. (1B) 

We worden astronaut en leren over sterren en planeten. (1A) 

 Vrijdag applaudisseren we voor het klimaat. Grootouders rijden door onze school om aandacht te vragen 

voor het klimaat. 

 Muzo: We verzamelen plastieken flessen van 0,5 l. Je mag deze meebrengen naar school. 

 Juf Jana (1A) en juf Jolien (1B) geven nog t.e.m. donderdag les in onze klas. 
 

https://www.kasterlee.be/product/367/scholencross
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/trakli22/


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

 Godsdienst: Thema: ‘Allerheiligen en Allerzielen’. Ontdekken van de betekenis van deze dagen. 

 Wiskunde: Getallen: Optellen en aftrekken tot 100: T +/- T bv. 30 + 40, 70 – 50, T + E bv. 60 + 3, E + T  

                                                          bv. 5 + 80, T + TE bv. 50 + 23, TE +/- T bv. 27 + 60, 94 – 70. 

Meten:  Euro’s en eurocenten. We oefenen op het gepast betalen.  

             De klok: Het uur (analoog en digitaal), ook de uren in de namiddag komen aan bod. 

 Spelling: Herhaling klanken ui, uu, eu, oe en de verbinding met de letters b-, v- en w-. 

o Aanbreng van au-woorden. We zingen het au-lied en tekenen de au-woorden.  
                 https://www.youtube.com/watch?v=c9uNO55ERC0 

o Herhaling van de leestekens . ? ! 

 Nederlands: Thema: ‘Dolle dierenpret’. 

o We lezen weetjes over de huid, de ogen, de tanden en de staart van dieren. Hoe zou 

jij er uit zien als je een dier mocht zijn? Welke ogen, staart, tanden, huid kies jij? 

o We komen van alles te weten over kleine kriebelbeestjes in huis. 

o Wie is een echte dierenkenner? We ontdekken het in onze dierenquiz. We lezen weetjes over 

dieren. 

 W.O.: Thema: ‘Herfst’. Op maandag bezoeken we het Prinsenpark in Retie. €5,40 komt op de 

schoolrekening; dit is voor de busrit. Een gids vertelt over de natuur. We picknicken in het bos. 

MEEBRENGEN: 

- Rugzak met picknick, gezonde tussendoortjes en voldoende drinken in hersluitbare flesjes. 

- We dragen goede wandelschoenen die vuil mogen worden. 

- Warme kledij (eventueel regenjas bij slecht weer). 

- Waardevolle spullen laten we thuis. 

Verwerking van de wandeling in de klas: Bespreken van de delen van de boom, het blad en de 

paddenstoel. Welke vruchten kwamen we zoal tegen in het bos? Hoe zien we hoe oud een boom is? 

 B.O.: Schrift: We herhalen de letters q, x, r en z. 
 

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

 Donderdag is het sportdag. Wij zijn enkel in de voormiddag op verplaatsing en 

zullen in de namiddag nog in de klas werken. Om het niet al te ingewikkeld te maken, 

hoef je die dag enkel een rugzak mee te brengen. De huiswerkkaft is die dag niet 

nodig. We regelen dit wel de dag voordien. Zie kader hieronder!  

 Nederlands: ‘De griezelclub’. 

o We maken kennis met meestergriezel Grauwel. Hij neemt ons mee in de duistere wereld van het 

griezelen. We richten een griezelclub op en denken na over griezelrituelen. Aan de hand van een 

griezeltest - waarbij ons begrijpend lezen van pas komt - ontdekken we welke griezel we zijn. 

o We kunnen uitleggen wat werkwoorden zijn, maar kunnen we deze ook vinden in een zin? 

o Het onthoudboekje gaat deze week mee naar huis in 3B. Zij oefenen op de au/ou-woorden. In 3A 

gaan ze weer lekker snoepen van woorden. 

o Kaketoe (geluksvogels) laat ons nadenken over de mensen die we graag rondom ons hebben. Ook 

proberen we eens contact te leggen met kinderen waar we niet veel bij zijn. We zetten deze maand 

dus alles in op relaties. 

o Leesplezier proberen we te ontdekken met de intro’s van verschillende boeken. Zit er een boek 

tussen dat onze aandacht trekt?  

 Wiskunde: Blok 2: 

o Na de theorie over optellen tot 1000 (zonder brug) passen we dit nu toe in de praktijk. Lukt het ons 

om de juiste tussenstappen te zetten? 

o Herhaling van de maal- en deeltafel van 3, 6, 9 en 10. Vergeet de tafels thuis niet te oefenen. Ze zijn 

heel belangrijk om verder te kunnen! 

o Lukt cijferend optellen al een beetje? Nee? Dan oefenen we nog maar wat extra. 

o Kunnen we in vraagstukken de overbodige gegevens schrappen? 

 W.O.: ‘De appel en de boom’. Op maandag gaat de bundel mee naar huis. Praat hier thuis zeker eens 

over. Wat hebben ze in de klas geleerd en wat hebben ze onthouden? Op woensdag, donderdag en 

vrijdag volgen toetsen. 

 Muzo: ‘Bim bum biddy’. Een vrolijk klapliedje.  

Kubistische herfstboom: We leren wat de kenmerken van kubisme zijn en passen dit nadien toe in een 

typisch herfstwerkje. 
 

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


Donderdag sportdag voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar 
Deze sporthal gaat door in sporthal Tielenhei. 
Hier spelen de leerlingen trefbal matchen samen tegen de kinderen van de ‘vrije’ scholen van K(w)ALITI: 

Kasterlee, Lichtaart en Tielen. 
 

Het 3de leerjaar vertrekt ’s morgens op school met de fiets en zal rond 12.20 uur terug op school zijn.  

Ze blijven die dag best op school eten. 
 

De leerlingen van het 4de leerjaar vertrekken om 11.40 uur op school.  

Iedereen blijft die dag op school eten. We zijn rond 15.35 uur terug op school. 
 

    NIET VERGETEN: 

        -   fiets (die in orde is!) 

        -   fluohesje + helm 

        -   turnpantoffels of sportschoenen voor in de sporthal in je rugzak 

        -   lunchpakket, voldoende water, koek en/of stuk fruit 

        -   regenjas 
 

 

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

 Godsdienst: ‘Adem in en adem uit’. We gebruiken uitdrukkingen met adem en lucht en kunnen deze 

verklaren. Wat is een psalm? Psalmen, behoren tot de oudste liederen die we kennen. 

 Wiskunde: Natuurlijke getallen delen door 5, 10, 50 en 100. We zoeken de eigenschappen van een 

vierkant, een rechthoek, een ruit en een parallellogram. Op ruitjespapier tekenen we die vierhoeken. Een 

breuk nemen van een getal: 3/5 van 20 = … We ontdekken gelijkwaardige breuken, maken ze 

gelijknamig en vereenvoudigen ze. Wat is een blokdiagram en een staafdiagram? De laatste les van deze 

week herhalen we alweer de voorbije leerstof. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Het huis van mijn dromen’. In een aantal brieven lezen we over kinderen die 

binnenkort gaan verhuizen. We zoeken uit wat ze graag zouden willen in hun nieuwe huis. We maken 

kennis met opvallende, bijzondere huizen en zoeken welk tekstje bij welke foto hoort. In zinnetjes 

duiden we de persoonsvorm en het onderwerp aan en maken nieuwe zinnen. We spelen het ‘hoge-

gebouwen-spel’ en zoeken het hoogste gebouw ter wereld. Hoe ziet het droomhuis van Cordelia eruit? 

We doen een dictee. 

 W.O.: Thema: ‘Zet de keuken op zijn kop’. Allerlei keukengerei! Welk kennen we, welk hebben we al 

gebruikt, welk kennen we niet? We doen proefjes met keukengerei waarbij tandwielen en hefbomen 

worden gebruikt. Meet het en je weet het! Nog meer proefjes met gist, zeep, toestellen en technieken. 

 Muzo: Tijdens de lekkerste week willen we zoveel mogelijk verkopen. Dus… reclame maken natuurlijk! 

We ontwerpen passende affiches. 

 Donderdag: Sportdag! Fiets, helm, hesje, sportieve kledij, drank en koek of fruit in een rugzakje.  

Zie kader hierboven voor meer info! 

 

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

 Frans: Herhaling van wat we in unité 1 t.e.m. 4 geleerd hebben. Vrijdag doen we toets van révision 1-4. 

 Godsdienst: Thema: ‘Geluk’. Dinsdag hebben we toets. Daarna starten we aan het thema: ‘Kerkelijk 

jaar’ waarin we over Allerheiligen leren. 

 Muzo: We oefenen ons Frans theater en laten onze fantasie de vrije loop in een eigen magisch verhaal. 

 Nederlands: Over welke magische personages gaan de beschrijvingen? We brainstormen en bedenken 

ons eigen magisch verhaal. 

 Spelling: i als ie, tegenwoordige tijd. Donderdag doen we een dictee van alle onthoudwoorden tot nu toe: 

au/ou, ei/ij, anders gezegd dan geschreven, geen verdubbeling na korte klinker. 

 W.O.: Thema: ‘Mediawijsheid’. Argenta komt ons tips geven over hoe je omgaat met zakgeld, hoe een 

bankkaart en een bankrekening werkt en ook welke gevaren er bij komen kijken. Via de schaal van M 

diepen we uit wat jij van gamen vindt: flauw of fun? Privacy please! Wat op internet zet je openbaar, 

privé of verborgen? Typen kan soms zo vermoeiend zijn! We praten met afkortingen en emoji’s. We 

oefenen verder op ticken.be. 

 Wiskunde: Op zoek naar verbanden, patronen en structuren tussen grootheden. We leren een natuurlijk 

getal vermenigvuldigen met 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,5. We herhalen het vermenigvuldigen van natuurlijke 



getallen met kommagetallen. We rekenen tot op de seconde nauwkeurig en we zetten breuken om in 

kommagetallen en omgekeerd. 

 Vrijdag gaan we zwemmen. 5B en 5C komen pas tijdens de middag terug, dus blijf zeker op school eten. 

 

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

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

 Vrijdag applaudisseren we voor het klimaat. Je mag attributen meebrengen waarmee je 

‘luider’ kan applaudisseren! 

 Wetenschapsdag ‘De Vesten’: Op dinsdag bezoeken we de Wetenschapsdag 

georganiseerd door ‘Natuur en Wetenschap VZW’ in samenwerking met Campus De 

Vesten. In ‘De Vesten’ kunnen we die dag veel bijleren over natuur en wetenschappen. 

Iedereen komt met de fiets naar school. Een rugzakje met je lunchpakket (boterhammen 

en drinken) en een tussendoortje is nodig want de Wetenschapsdag duurt een hele dag. 

’s Middags krijgen we ginder een drankje en een appel. 

Verder zorg je voor kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden. Helm en hesje zijn verplicht. 

 W.O.: Donderdag toets ‘Kijk op de wereld’. 

 Godsdienst: We herkennen de symboliek van vuur in een aantal rituelen van verschillende godsdiensten 

en in het Oude Testament. In het verhaal van het brandend braambos lezen we hoe God aanwezig is in 

‘vuur dat niet verbrandt’. Verder in het exodusverhaal lezen we hoe de nabijheid van God wordt 

uitgedrukt door het beeld van een vuurzuil die ’s nachts voor het volk uitgaat. 

 Frans: Unité 24: ‘Cédric veut des pommes’. Cédric leert ons deze keer hoe we appelen kunnen plukken 

uit een boom zonder een ladder te gebruiken. Als dat maar goed afloopt. 
 

Algemeen lagere school 
 

Ben je nog op zoek naar een leuke activiteit voor je kinderen in de herfstvakantie? 
 

Op donderdag 3 en vrijdag 4 november 2022 organiseert externe organisatie Play&Sport 2 K-dagen in 

sporthal Duineneind in Kasterlee voor kinderen van de lagere school. 
 

Inschrijven voor deze activiteiten kan hier https://playsport.be/aanbod?q=kasterlee 
 

Bekijk hier zeker ook nog eens het aanbod voor de herfstvakantie 

https://www.kasterlee.be/product/4309/activiteiten--herfstvakantie-2022 
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