
Van maandag 19 december tot en met vrijdag 23 december 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
 

KERSTMARKT 
ten voordele van de zeeklassen 

Vrijdag 16 december 
van 15.25 uur tot 17.00 uur 

 

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

Alle BESTELLINGEN VAN DE KERSTVERKOOP  

kunnen tijdens de kerstmarkt worden opgehaald. 
 

Vergeet zeker niet om een tas mee te brengen. 
 

De kleuters worden morgen in de klas opgehaald. 
 

 

Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Kerstmis’. 

♦ Godsdienst: We maken het gezellig en leven samen naar Kerstmis toe. Het kerstverhaal over de geboorte 

van Jezus wordt verteld via een tafelpoppenspel. Het 4de kaarsje mag branden en op donderdag vieren we 

samen het feest van Kerstmis. We smullen van lekkere kerstcake. 

Op donderdag genieten we van een levendig kerstspel gespeeld door leden van de ouderraad. 

♦ Taal: We kijken en luisteren naar het verhaal van ‘Jules en de grote kerstboom’. 

♦ Fijne motoriek: We oefenen onze pincetgreep, maken propjes van zijdepapier, kneden en rollen 

balletjes/slingers van plasticine. 

♦ Muzo: We proberen onze nieuwjaarsbrief expressief voor te dragen. Je kleuter brengt een zelfgemaakt 

sterretje mee naar huis dat telkens kan gebruikt worden als hij/zij de nieuwjaarsbrief opzegt. 

Onze creatieve handen maken kerstdecoratie (die op donderdag mee naar huis komt). 

♦ Op woensdag brengt je kleuter de ‘kunstwerkjes kaft’ mee naar huis. De kleuters die 

deze al thuis hebben, mogen hun knutselwerkjes er gewoon bij steken. 

♦ Joepie, feest in de klas op vrijdag. Mil wordt 3 jaar! 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Kerstmis’. 

♦ Godsdienst: We genieten van een rustgevende kerstsfeer. Het kerstverhaal wordt opgebouwd. Zo leven 

we naar de geboorte van Jezus toe. We maken kennis met de kerststal en de bijhorende figuren. 

♦ Wij kijken naar het toneel: ‘Mario en Rico’ gespeeld door de juffen en het kerstspel gebracht door leden 

van de ouderraad. Een vierde kaars mag branden op onze adventskrans. 
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♦ Muzo: Onze kleuters gaan het kerstverhaal spelend uitbeelden. 

♦ Fijne motoriek: We oefenen met schaar en papier en maken slingers. 

♦ Schrijfdans: We maken grote, ronde bewegingen op muziek en toveren zo grote kerstballen en slingers 

op papier. 

♦ Wiskunde: We tellen kerstballen en sorteren deze naar kleur. 

♦ Taal: We oefenen elke dag onze nieuwjaarsbrief. 

♦ Donderdag is er een kerstfeestje in onze klas. Het kerstverhaal wordt verteld. 

We smullen van onze kerstcake en ervaren gezelligheid en feestvreugde. 

♦ Op vrijdag brengen we een bezoek aan de kerststal in het dorp.  
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Een magische Kerst’. 

♦ We hebben heel wat magische activiteiten in te halen! Het ‘samenzijn’ staat 

hierbij centraal. We genieten van elkaars aanwezigheid en maken het lekker gezellig in ons klasje. 

♦ Wauw, we hebben veel kerslichtjes in de klas! Maar… misschien nog wat weinig versiering in onze 

kerstboom. We oefenen deze week op de begrippen ‘veel’ en ‘weinig’. 

♦ We leren iets beschrijven. Hoe ziet de kerstboom eruit? Omschrijf deze eens… Welke versieringen 

hangen er in, welke kleuren zie je, …? 

♦ We bereiden ons verder voor op de komst van nieuwe vriendjes in onze klas. We leren elkaar wat beter 

kennen en leren elkaar al een beetje te vertrouwen. Nieuwe vosjes, jullie zijn alvast heel welkom! 

♦ We branden de 4de kaars van onze adventskrans. 

♦ Tijdens deze laatste week voor de kerstvakantie maken we uiteraard ook tijd voor het kerstverhaal. Het 

verhaal over kleine Jezus komt op verschillende manieren aan bod deze week. Met een zandverhaaltje, 

een prentenboek, … Maar ook met het kersttoneel. Dat wordt vast mooi!  

♦ Vrijdag mag je feestelijk gekleed naar school komen. We maken er een feestje van! 

♦ Het wordt een week vol kerstmagie! Laten we er samen van genieten. 
 

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

♦ Thema: ‘Op weg naar Kerstmis’. 

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

♦ Het vierde kaarsje brandt op de krans. Elke dag wordt er een stukje vertelt van het kerstverhaal. Zo leven 

we toe naar Kerstmis. 

♦ Op dinsdag kijken we naar het toneel van Mario en Riko, twee herders op zoek naar het Licht. Op 

donderdag wordt het Kerstverhaal voor ons gespeeld. 

♦ Muzo: Onze kleuters gaan het kerstverhaal al spelend uitbeelden in de stal die in onze klas staat. We 

versieren onze kaboutermuts die we gebruiken tijdens het oefenen van onze nieuwjaarsbrief. We gaan 

met al onze zintuigen kaarsen waarnemen. Nadien gaan we met de kaarsen en ecoline toveren. 

♦ Wiskunde: Tijdens een spelletje sorteren we kerstballen aan de hand van 2 kenmerken. We oefenen de 

begrippen ‘meer, minder en evenveel’. 

♦ We brengen een bezoek aan de kerststal en kijken naar een mooie kerstfilm. Dit brengt ons helemaal in 

de kerststemming. We bereiden ons kerstfeestje voor. We zorgen voor een feestelijke kersttafel en we 

eten een hapje op vrijdag. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
Vanuit het schrijfdanslied van de pannenkoek gaan we verder naar de liggende  

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

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

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

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Kerstmis’ vervolg. 

♦ We verrijken onze woordenschat rond kerst bij allerlei kerstvoorwerpen. Kunnen we al raden welk 

voorwerp begint met een bepaalde letter vb. p van piek? Onze nieuwjaarsbrief oefenen we verder in, 

door hem in kleine groepjes te oefenen en misschien ook al eens alleen. Hierbij oefenen we het 

expressief voorbrengen en leren we een vers ondersteunen met behulp van lichaamstaal. 



♦ Wat is er aan de hand in de kerststal? Onze kleuters krijgen situatiekaartjes en beelden deze uit vb. er is 

een schaapje ziek, de wijzen vinden de weg niet naar de stal, … 

♦ Deze week oefenen we nog vele dingen in die we soms als moeilijk ervaren vb. alle kleuren juist 

benoemen, raamfiguren na leggen, erbij doen, eraf doen, evenveel maken. 

♦ Op donderdag mogen we gaan kijken naar het kerstverhaal dat gebracht wordt door leden van de 

ouderraad. 

♦ Samen met de juf volgen we een recept en maken zo een heerlijke traktatie voor op ons kerstfeestje. We 

dekken en versieren de feesttafel. 

♦ Op vrijdag mogen we feestelijk verkleed naar onze klas komen voor ons kerstfeestje. We beluisteren het 

geboorteverhaal van Jezus, zingen en dansen samen. De juf zorgt voor een muzikaal pak. Kunnen we 

samen alle opdrachten tot een goed einde brengen? Dan volgt er misschien een verrassing! 

♦ Meebrengen: 

- Op vrijdag feestelijk verkleed voor ons kerstfeestje (slinger in je haar, kerstmuts, …). 

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

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘Kerstmis’ 

♦ We leven in onze klas verder toe naar het feest van Kerstmis. We genieten van 

het gezellige samenzijn in deze tijd van het jaar. We bereiden samen een 

kerstfeestje voor in onze klas. 

♦ De vierde kaars op onze adventskrans mag aan. Kerstmis komt nu echt dichtbij. 

♦ We beleven deze week het kerstverhaal op verschillende manieren. We mogen er naar luisteren en 

bekijken daarbij prenten, we spelen het na met poppetjes, we beelden het zelf uit, … 

♦ We oefenen nog flink op onze nieuwjaarsbrief. 

♦ Meebrengen: 

- Voor de 5-jarigen op woensdag een voorwerp dat begint met de letter L voor het lettercircus. 

- Om ons thema na de vakantie voor te bereiden, zouden we willen vragen om deze week reeds spullen 

mee te brengen binnen het thema ‘Noord- en Zuidpool’. Bijvoorbeeld: Bewoners/dieren, 

isomoblokken die kunnen dienen als ijsblokken, boekjes, … 
 

Algemeen kleuterschool 
 

    Beweegtip: ‘Duw de ballon weg’ 
Materiaal:  Kussen en ballon. 
 

           Laat je kleuter met de beide voeten tegen elkaar op een kussen staan. 

             Werp een ballon richting hem/haar en je kind probeert de ballon  

                         terug te slaan zonder van het kussen te komen. 
 

 

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 
 

 

 



Algemeen kleuter- en lagere school 
 

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

is een sticker waard, indien je met de fiets naar de school bent gekomen! 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! 
 

 

Kerstkapelletjeswandeling Lichtaart 
 

                   Wanneer?   18 december 2022 tot en met 8 januari 2023 

                   Waar?         Doorheen Lichtaart, vertrek en einde kerststal aan de kerk van Lichtaart 

                   Wat?           Kerstsfeer in onze Lichtaartse kapelletjes met zoektocht voor -12 jarigen,  

                                      of een mooie avondwandeling met een drankje voor onze iets oudere leden 

                    Hoe?          Vooraf de route (ongeveer 3km) en wedstrijdformulier voor de -12 jarigen  

                                      afprinten, meer info website https://lichtaart.gezinsbond.be/  

                   Wedstrijd:   Een attentie voor -12jarigen af te halen in ’t Ligtdaar na afgeven oplossing  

                                       rebus, zie openingsuren website. 

Neem zeker een zaklamp mee en doe een fluovestje aan wanneer je de wandeling ’s avonds doet!! 

 
 

 

Kalender:   

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

♦ Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.25 tot 17.00 uur t.v.v. de zeeklassen 
♦ Maandag 19/12: verrassingsbezoek aan 4de leerjaar 

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

♦ Woensdag 21/12: puntenrapport  lagere school  

♦ Donderdag 22/12: kerstviering voor de lagere school om 9.00 uur in de kerk 

                                   Iedereen is welkom! 

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

♦ Donderdag 22/12: 3de leerjaar naar Antwerpen 

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

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

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

♦ Woensdag 11/01: luizencontrole 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

♦ Woensdag 08/02: auteurslezing van Kim Crabeels aan 4de leerjaar 
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♦ Maandag 13/02: inleefdag voor 2,5-jarigen 

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

♦ Vrijdag 17/02: carnavalstoet 

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

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

♦ Godsdienst: We luisteren naar het kerstverhaal. Donderdag kijken we naar het kerstspel, gespeeld door 

leden van de ouderraad. 

♦ Nederlands: Kern 5: ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet’. We leren de letter ‘uu’ en ronden deze kern af. De 

kinderen krijgen voor de vakantie een leesbingo mee naar huis zodat ze gemotiveerd zijn om af en toe 

een boekje te lezen. 

♦ Wiskunde: We gaan optellen en aftrekken tot en met 9. We schatten de inhoud van voorwerpen en leren 

meten met 1L. We maken ook herhalingsoefeningen. 

♦ Schrijven: We schrijven de letters ‘ie’, ‘l’ en ‘j’ en de woorden ‘vier’, ‘mol’, ‘jas’. 

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

♦ Muzo: Vorige week maakten we de nieuwjaarsbrief voor onze meter of peter van het 6de leerjaar. Vrijdag 

gaan we die brief voorlezen en spelen we samen een spel. 

Breng maandag een WC-rolletje mee naar school. We knutselen hiermee nog iets extra voor bij onze 

nieuwjaarsbrief. 

♦ Donderdag is er een viering in de kerk om 9 uur. Iedereen is welkom! 

♦ Donderdagmiddag organiseert de leerlingenraad een fotozoektocht met als thema ‘dieren’. 

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

Wat moet er in je zwemzak: Een zwembroek, badpak of bikini, een grote handdoek en een kleine 

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

steken we onze droge kleren in zodat die niet nat worden!  

Je mag ook een zwembril en zwembandjes meegeven als je dat nodig vindt.  
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Advent’. We luisteren naar het vierde deel van het 

verhaal van Robby. We steken ons vierde kaarsje aan op de adventskrans. 

We luisteren naar het kerstverhaal. 

Donderdag om 9 uur kerstviering in de kerk met de lagere school. Iedereen is welkom. 

♦ 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 Herhaling van reeds geleerde oefeningen: T+/-T (bv. 40+20=60, 80-30=50), TE+/-T (bv. 34+50=84, 

78-60=18), T-E (bv. 50-4=46), T-TE (bv. 80-56=80-50-6=30-6=24). 

o Oefen je maaltafels (2, 10 en 5) in de vakantie nog eens extra! 

o Logisch en probleemoplossend denken: Schattend tellen: we zoeken het vorige en volgende tiental. 

We maken groepen van 10 om zo goed te kunnen schatten.  

♦ Spelling: Oefenen op de reeds geleerde moeilijkheden. 

♦ Nederlands: 

o We schrijven verder aan onze nieuwjaarsbrieven en oefenen deze. 

o Dinsdagnamiddag: Getallenbingo met onze leesmakkers van het vijfde leerjaar. 

o Woensdag voorlezen met (groot)ouder(s). Jullie worden om 11.25 uur verwacht in de gang van het 

tweede leerjaar. 

o Donderdag: Blinde boekendate 

                   Meebrengen:1 boek van thuis dat je graag leest. Maak er een mooi kerstcadeautje van. 

♦ W.O.: Thema : ‘Tijd’. Maandoverzicht: We staan stil bij de gebeurtenissen uit de maand december. 

Welke feesten zijn er in deze maand? We gebruiken ons trucje met de vuisten om te zien hoeveel dagen 

een maand telt. Op vrijdag houden we een kerstfeestje in de klas. De kinderen mogen vrijdag een 

kerstmuts, kerstdiadeem, kerstoorbellen, kersttrui aandoen. 

♦ B.O.: Schrift: Herhaling van de reeds geleerde hoofdletters I, F, J, H, K, L en Z. 

♦ Vrijdag: We gaan zwemmen! We rijden met de bus. Vergeet je zwemgerief niet en een extra grote 

plastieken zak voor je kleren weg te bergen. Doe makkelijke kledij aan, liefst geen broekkousen en 

lange haren in een staart a.u.b.! Oorbellen, horloges, … laat je best thuis. Alvast bedankt. 
 



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

♦ Donderdag gaan we op uitstap naar Antwerpen. 

We vertrekken met de trein in Tielen om 8.31 uur stipt. Vanaf 8.10 uur zal de juf of 

meester aan het station staan om de kinderen op te vangen. Rijd je rechtstreeks naar 

het station: Wees dan op tijd!! De mensen die carpoolen spreken best even met elkaar 

af hoe en waar ze dit zullen doen. Bij twijfel, geef een seintje aan de juf of meester! 

We komen terug aan in Tielen om 16.29 uur. Kinderen die nog naar de kinderclub moeten, worden door 

de juf of meester vanop de school nog weggebracht. Geef een seintje! 

Op de schoolrekening komt € 14. 

BRENG MEE: Een rugzak met drinken (in hersluitbare flesjes) en eten (ook een tussendoortje). Voor 

op de trein mag je een boek of een kaartspel meenemen. Geld laten we thuis! Doe stevige stapschoenen 

en warme kleren aan. 

♦ Godsdienst: ‘Advent’. We praten verder over de adventsperiode. Welke kleur krijgen de kaarsen op een 

adventskrans? Waarom deze kleur? Welke kleur krijgt deze periode? Waarom gebruiken we groene 

takken voor de krans? Wat doen we tijdens deze periode? 

♦ Nederlands: We werken verder aan onze ‘nieuwjaarsbrieven’. De geluksvogel Kagoe passeert ook nog 

een keer. Hij wil duidelijk maken dat we goed moeten kijken en observeren. Hierdoor waarderen we 

meer. Woordsoorten: Wat is enkelvoud, meervoud en verkleinwoord? 

♦ Wiskunde: Blok 3. 

o Schakelen en groeperen: Welke getallen nemen we best samen om gemakkelijker te rekenen? Bij 

welke bewerkingstekens mogen we de volgorde wijzigen? 

o We vergelijken stambreuken. Hoe weten we welke stambreuk de grootste is? 

o Vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100. Hoe doen we dit gemakkelijk? 

o Wat zijn de eigenschappen van vierkanten? 

o We herhalen nog een keertje cijferend aftrekken. 

♦ W.O.: ‘Hmm… Chocolade!’. Wat is een chocolatier? Zouden wij dit ook kunnen zijn? 

Wat moet je dan kunnen en kennen? Welke soorten chocolade bestaan er? Ken jij de 

geschiedenis van de chocolade al? Hoe zit dat met Fairtrade chocolade? 
 

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

♦ Deze maandag gaat onze verrassing voor Sinterklaas door! Wat zouden we toch gaan 

doen? Iemand een idee? 

♦ Nederlands: We herhalen de woorden met ‘ch’ deze week. Met een weekje vertraging kan het speciale 

vliegtuig van Vic Ventoli eindelijk opstijgen. Zouden we naar Amerika vliegen? Of de woestijn? Of de 

maan? Of…? Stap in en ontdek het samen met Vic! We gaan ook iets doen met een koffiefilter. Zouden 

we hiermee een experiment doen of toch maar koffie zetten? 

♦ Wiskunde: Deze week herhalen we de leerstof van blok 3 in de klas. We maken ook de toetsen van blok 

3 en doen een heus meetcircuit in de klas. Hierbij herhalen we actief en zelflerend de millimeter, het 

gewicht, de tijd en de tijdsduur. 

♦ Godsdienst: De laatste week van de advent komt eraan. We steken onze vierde kaars aan en komen zo 

dichtbij Kerstmis. We beluisteren ook het einde van het verhaal. Zou Robby mogen mee doen met het 

dansje van de klas? Voor de misviering oefenen we de liedjes nog goed in zodat we deze donderdag 

goed kunnen zingen in de kerk. 

♦ Muzische vorming: We zingen en luisteren mee met bekende kerstliedjes tijdens ons kerstfeestje. Ook 

gaan we oefenen met het bespelen van instrumentjes voor de misviering. 

♦ WO: We ontdekken deze week verder wat er allemaal boven ons hoofd bevindt. Wist jij dat een dag op 

Venus langer duurt dan een jaar bij ons op de aarde? Gek hé! Weet jij hoe de astronauten tanden poetsen 

in de ruimte? En naar waar zou onze ruimtevaarder Paxi deze keer vliegen? Dit en nog veel meer zien 

we tijdens onze ruimtelessen!  
 

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

♦ Frans: Op dinsdag ronden we unité 9 af met een toets. Daarna aan de slag met unité 10: ‘Ah, vous êtes 

Français!’. Je leert iemand aanspreken en je leert kennismaken met meerdere personen. Van het 

werkwoord être is het enkelvoud ons niet onbekend. We leren dit werkwoord ook in het meervoud 

vervoegen. 

♦ Godsdienst: De laatste week van de advent is ingegaan. Luister naar het vervolg van het verhaal van 

Robby. Het kerstverhaal kennen we, we vertellen het eens op een andere manier. Welke challenge gaan 

jullie doen in de kerstvakantie om geld in te zamelen voor ons gekozen goede doel? We oefenen de 

liedjes van de viering want op donderdag gaan we naar de mis. 



♦ Muzo: We oefenen onze nieuwjaarsbrief. 

♦ Nederlands: We werken onze nieuwjaarsbrieven af. Op dinsdag houden we een heuse tutorbingo met 

onze leesmakkers! 

Spelling: Meervouden, verleden tijd. 

♦ W.O.: Aan de slag met de resultaten van de kerstmarkt! We berekenen onze winst of verlies. 

♦ Op http://ticken.be oefenen we onze typkunsten verder in. 

♦ Wiskunde: Je kan vlakke figuren indelen op basis van bepaalde eigenschappen. Een kennismaking met 

percenten staat ons te wachten. We leren percenten omzetten naar breuken en omgekeerd. Wat is de 

relatie tussen breuken, kommagetallen en percenten? We werken verder aan de herhaling van de reeds 

geleerde leerstof. 
 

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

♦ De laatste toets! Maandag toets Frans schriftelijk en mondeling. 

♦ W.O.: ‘Winst en verlies’. We tellen de opbrengst van de kerstmarkt. Na aftrek van 

de gemaakte kosten maken we de eindbalans op. Eindigen we met positieve cijfers 

of negatieve? Maken we winst of verlies? Om zeker geen rekenfouten te maken 

gebruiken we de rekenkracht van Google Spreadsheets. 

♦ Nederlands: Maandag schrijven we een eerste nieuwjaarsbrief in de klas. Kinderen die zelf mooie 

voorbeelden hebben, mogen die tegen dan mee naar school brengen. 

Wie meer dan 3 brieven moet schrijven, neemt daarvoor materiaal mee naar huis. 

♦ Godsdienst: Donderdag kerstviering. Wie een taak heeft, brengt het nodige materiaal mee. 

♦ Muzo: Onze petekindjes komen vrijdag hun nieuwjaarsbrief voorlezen. Breng tegen maandag minstens 

één ideetje mee om te knutselen voor de petekindjes. 

♦ Frans: Unité 28: ‘Un chien malheureux’. We gaan leren vragen en zeggen hoe iemand zich voelt en wat 

iemand wil eten. De werkwoorden attendre en entendre leren we vervoegen. 

♦ W.O.: We sluiten dit trimester af met een ‘kerst-escaperoom’. 
 

Algemeen lagere school 
 

 

       Morgen worden de sportrapporten  

                  mee naar huis gegeven. 
 

          Zorg dat deze ten laatste donderdag 22 december  

                             terug op school zijn. 
 

 

                 Nieuwe TikTok regels 
Sinds vrijdag 2 december zijn er nieuwe TikTok regels van kracht gegaan.  

Deze nieuwe regels hebben betrekking tot de privacy van gebruikers.  

Lees verder via deze link. 
 

 

 

http://ticken.be/
https://voorlichtingopscholen.nl/nieuwe-tiktok-regels-van-kracht/

