
Van maandag 19 september tot en met vrijdag 23 september 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
 

    Dinsdag worden er klasfoto’s en individuele foto’s genomen van elk kind,  

                            die u achteraf vrijblijvend kan aankopen. 
 

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

♦ Samen in de klas spelen en leven is soms nog moeilijk. Deze week zetten we in op gewetensvol en 

verantwoord handelen. We tonen interesse in de wijze waarop het samenleven op school en in de klas 

wordt geregeld. Hierbij hebben we aandacht voor regels en afspraken. 

♦ Een lief woordje, een knuffel, samen dansen, een vriendenparel maken, … Zo groeien we elke dag in 

verbondenheid met elkaar. Ook samen op de foto hoort hier bij. Daarom brengen we op dinsdag onze 

mooiste glimlach mee naar school voor de klas- en individuele foto’s. 

♦ We maken kennis met twee nieuwe hoekjes in de klas: De knutselfrutsel hoek, waar we volop kunnen 

experimenteren met papier door te scheuren of knippen met allerlei verschillende schaartjes. En de 

kneed- en modelleer hoek, waar we met plasticine mogen kneden, knijpen, kloppen, rollen, trekken, plat 

duwen, … Dit zorgt ervoor dat onze handen en vingers supersterk worden om later goed te kunnen 

tekenen en schrijven. 

♦ Op maandag mogen we voor de eerste keer onze loopfiets van thuis meebrengen voor het 

fietsparcours. Op school zijn er ook loopfietsen indien je er thuis geen hebt. 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S.  
♦ Thema: ‘Fruit, lekker en gezond’. 

♦ Godsdienst: De waarde ‘delen’ komt aan bod. We snijden/verdelen het fruit in stukjes 

zodat ieder een stukje kan proeven 

♦ We gaan appels, de appelboom in onze speeltuin en verschillend fruit waarnemen. We 

prikkelen hierbij al onze zintuigen (zien, ruiken, proeven, …). 

♦ We maken kennis met nieuwe begrippen i.v.m. het fruit: klokkenhuis, steeltje, pitten, … via een vers en 

leuke verhalen stimuleren we onze taalvaardigheid en luisterhouding. 

♦ Bij het tellen van appels oefenen we het aanwijzend tellen, we sorteren het fruit naar één 

gemeenschappelijk kenmerk (vb. soort, kleur, grootte, …). 

♦ Onze fijne motoriek oefenen we bij het rollen van appeltjes met plasticine en het scheuren van papier. 

♦ Meebrengen op maandag: je fiets voor het fietsparcours. En een stuk fruit. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘TOET TOET’. 

♦ Na onze brainstorm viel het meteen op dat we wat meer willen leren over voertuigen! 

Zolang de interesse hoog blijft, zal dit het thema van de komende weken zijn. 

♦ Net zoals auto’s gaan we leren om te STOPPEN. Pas op, rood licht! Opgelet, de 

muziek is gestopt… We horen de trom, dan staan we stokstijf stil! (impulscontrole) 

♦ We ontdekken allerlei verkeersregels, het verkeerslicht, het zebrapad, enkele verkeersborden, … Ook 

fluohesjes zijn belangrijk in het verkeer! 

♦ We experimenteren volop met schilderen tijdens deze week. We ontwerpen onze eigen auto, we maken 

een kleurrijk zebrapad, we ontdekken fluorescerende verf, … Klaar om de handen vuil te maken? 

♦ We spelen enkele concentratieoefeningen waarbij ons geheugen wordt uitgedaagd. Bij de auto springen 

we in de lucht, bij de bus draaien we in het rond, … Wie gaat deze bewegingsopdrachten onthouden en 

juist uitvoeren? Spannend!  

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

gezelschapsspelletjes over voertuigen. 

 

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


 

3- en 4-jarige kleuters K2: juf Karin en juf Lieselore  
♦ Thema: ‘Kermis’. 

♦ Naar aanleiding van de kermis in Lichtaart worden de kleuters ondergedompeld in het thema ‘kermis’. 

♦ De klas wordt helemaal omgetoverd tot een echte kermis: ballen gooien, eendjes vissen, een draaimolen 

met loopfietsen, balletjes weg blazen, frietjeskraam, … De kleuters ervaren zo roterende bewegingen, 

proberen een voorwerp doelgericht te verplaatsen en oefenen we ‘onze mondmotoriek’. 

♦ Op dinsdag komt de schoolfotograaf langst. Er worden dit jaar klasfoto’s en individuele foto’s genomen. 

♦ Op donderdag 6 oktober gaan we met onze 4-jarige kleuters naar het ‘Natuurleerpad.Ed de eekhoorn’ 

Voor extra informatie zie ‘Algemeen kleuterschool’. 

 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K3A en K3B (woensdag) en K2 (donderdag): 
 

We herhalen het eerste verhaal ‘Er was eens een koning’, we oefenen het zwaailiedje met  

linten zodat we onze schouders soepel kunnen bewegen. We benoemen onze lichaamsdelen,  

en spelen een lichaamsspel met washandjes. Verder oefenen we met de fijne motoriekdoosjes.  
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Het kleurenmonster’ vervolg. 

 Deze week verkennen we nog de laatste gevoelens ‘bang en verliefd’ uit het boek van kleurenmonster. 

 Met behulp van enge doosjes praten we over onze eigen angsten en hoe je een angst kan overwinnen of 

er kan mee omgaan. 

 Bij het gevoel verliefd, praten we over verliefd zijn en werken we veel met de rode kleur. 

 Op het einde van het thema kennen we alle gevoelens uit het boek goed en gaan we oefenen om 

conflicten op te lossen met een stappenplan. Hierbij praten we over onze gevoelens erbij en zoeken we 

samen naar een oplossing. 

 Om ons thema af te sluiten houden we op vrijdag een heuse kleurenmodeshow in de klas. Je kleuter mag 

hiervoor in één kleur gekleed naar school komen of met heel veel verschillende kleuren aan, afhankelijk 

van hoe ze zich voelen, of van wat hun lievelings-kleurenmonster is. 

 Meebrengen: 

 Elke kleuter mag een paar regenlaarsjes meebrengen die eventueel op school kunnen blijven staan, zo 

kunnen we ook bij regenweer meer buiten ravotten (graag duidelijk de naam er op vermelden). 

 Op maandag een doosje, gevuld met iets waar je kleuter een beetje bang van is, wat 

hij/zij eng vindt (spin, een prentje van iets, …). 

 Op woensdag mogen de 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) een voorwerp 

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

 Op vrijdag mag je kleuter in één kleur gekleed naar school komen of met heel veel 

verschillende kleuren aan, afhankelijk van hoe ze zich voelen, of van wat hun 

lievelings-kleurenmonster is.  

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 
♦ Thema: ‘‘Het kleurenmonster’. 

♦ We werken verder rond het verhaal van het kleurenmonster. Deze week hebben we speciale aandacht 

voor de gevoelens ‘verdrietig, bang en verliefd’. We blikken ook nog terug op de gevoelens die de 

voorbije week aan bod kwamen. We denken na over hoe we onze verschillende gevoelens op een 

aanvaardbare manier kunnen uiten en hoe we er mee kunnen omgaan. 

♦ Op dinsdag mogen we ons allemaal tonen op ons mooist, de schoolfotograaf komt langs. 

♦ Belangrijke mededeling voor onze 4-jarige (geboortejaar 2018): Op donderdag 6 oktober mogen onze 4-

jarigen op pad in het bos van Ed met juf Lieselore en juf Karin. We vragen die dag om uw kleuter ter 

plaatse te brengen. Lees zeker het stukje met algemene informatie. 

♦ Meebrengen: 

 Voor het ‘lettercircus’ mogen onze 5-jarigen (geboortejaar 2017) op woensdag 

een voorwerp meebrengen dat begint met de letter ‘B’.  

 Laarsjes die (vrijblijvend) op school mogen blijven. 

 

 



Algemeen kleuterschool 
 

Bericht aan de ouders van de 4-jarige kleuters uit de blauwe, groene en paarse klas  

        (kleuters die geboren zijn in 2019). 

Uitstap: Natuurleerpad: Ed de eekhoorn. 
Op donderdag 6 oktober willen we vragen om je kleuter te brengen tot op de speelplaats van de 

kleuterschool ’t Bosvriendje, Poederleesteenweg 67 in Lichtaart. 

Uur brengen: 8.45 uur, ophalen: 15.10 uur. Verdere info volgt over deze activiteit. 
 

 

       Beweegtip: ‘Ballontikker’ 
Materiaal: ballon. 

Geef je kind een opgeblazen ballon en moedig hem aan om de ballon in de lucht te houden.  

Hoe groter de ballon, hoe trager hij beweegt. Door af te wisselen met verschillende groottes 

kan je het spel uitdagender maken. Bij de oudste kleuters kan je variëren door je kind de ballon 

in de lucht te laten houden met z’n hele hand, een bepaalde vinger, hoofd, knie, … 
 

 

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

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

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

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B December = geen fietsparcours 

Dinsdag 25 oktober voor K2 

 

 

    Bodymap: Gratis online infoavond … 
 

Niet gewoon over de vernieuwingen van het lab, maar de inhoudelijke visie 

van Bodymap wordt meegegeven met heel wat voorbeelden en tips die je  

direct zal kunnen toepassen! 
 

Je moet je wel registreren via de juiste link hieronder… 

20 september: Klik hier om te registreren. 

6 oktober: Klik hier om te registreren. 

Jullie registreerden al massaal! Dat doet ons superveel plezier!! 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

              Ons kleuterteam zoekt…  Allerlei dierenknuffels 

                   Grootte: maximum ongeveer 30 cm 

                   Welke dieren? Krokodil, koala, hagedis, aap, varken, vogel, hond, kikker, leeuw, rups, uil, … 

                   Waarom? Dit zijn de dieren uit het lab van bodymap… we willen onze lesjes nog leuker maken 

                   door het gebruiken van knuffels. En misschien ligt er nog wel een knuffel bij jullie thuis die  

                   jullie niet gebruiken? Jullie zouden ons en de kleuters er een groot plezier mee doen! 

                          Alvast bedankt!  

                             Het kleuterteam 
 

 

 

Kinderclub is deze vrijdag 16 september  

  gesloten wegens hun jaarlijkse teamdag. 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-CvrTMsGtRWGD_J82dJzPwb8DzqcHRu?fbclid=IwAR0KC04ISZWjh69DF3c3P5O7bN0rgA0qvcrl0QaDSQ8tj7cBSNnCaB_KEcQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpcuqrqDkiHNOol8Z45J9BkDjDuB9IlgAF?fbclid=IwAR2GTWjxqIds0LrP3t6drOtwbHDFL18QGvqaQYbMU2V3J03FTMsw-2pTvz0


 

 

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

                           alle ouders en kinderen zijn welkom! 
 

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

 Vrijdag 16/09: cultuurdag 3de leerjaar 

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

                               alle ouders en kinderen zijn welkom! 

 Maandag 19/09: ouderraad om 20.00 uur  

                         (nieuwe leden zijn welkom!) 
 Maandag 19/09 t.e.m. vrijdag 23/09: bosweek voor het 5de leerjaar 

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

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

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

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

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

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

 Donderdag 6/10: 5de leerjaar naar Technopolis Mechelen 

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

 Woensdag 12/10: scholencross 

 Donderdag 13/10: 6de leerjaar op bedrijfsbezoek naar Umicore Olen 

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

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

 Donderdag 20/10: sportdag 2de graad 

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

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

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

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

 Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

 Donderdag 27/10: meetdag lagere school 

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



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

 Donderdag 10/11: grootouderfeest in OC voor de kleuterschool 

 Vrijdag 11/11: Wapenstilstand = vrijaf 

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

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 Woensdag 6/12: Sint op bezoek 

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

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

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

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

 

LAGERE SCHOOL  
 

Dinsdag gaan we om 9.00 uur naar de kerk voor onze startviering. Iedereen is welkom! 
 

Op dinsdag worden er ook klasfoto’s en individuele foto’s genomen van elk kind,  

die u achteraf vrijblijvend kan aankopen. 
 

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

 Godsdienst: ‘Ik ben ik, jij bent jij, iedereen is anders’. 

 Nederlands: Kern 1: ‘Lijkt me logisch’. We luisteren naar het ankerverhaal. We leren de letters ‘p’,  ‘aa’ 

en ‘r’. We zoeken op welke plaats in het woord deze letters voorkomen. We lezen korte zinnetjes en 

verbinden deze met de juiste tekening. Vanaf nu oefenen we thuis ook in ons ‘veilig en vlotje’. Als het 

moeilijk gaat, kan je misschien eerst het woord voorlezen en je kind herhaalt dan. Vergeet ook de letters 

in het letterdoosje niet. 

Als het ‘zoemend lezen’ voor jou nog een struikelblok is, kan dit filmpje je misschien op weg helpen: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFUVEQa9G1k.  

 Wiskunde: We splitsen de getallen tot 3. We leren het getal 4 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en 

=) en schrijven. We oefenen op het splitsen tot 4. 

 Schrijven: We oefenen op schrijfpatronen. 

 W.O.: ‘Het is herfst, dat zie ik aan de bomen!’. Dinsdag maken we een herfstwandeling. We gebruiken 

onze zintuigen en snuiven de herfstsfeer op. Zorg voor aangepaste schoenen, eventueel kan je rubberen 

laarzen meebrengen. Pas je kledij aan het weer aan. Je mag ook een vergrootglas meebrengen, dit moet 

je zeker niet gaan kopen. 

 Techniek: We onderzoeken hoe magneten werken. Welke voorwerpen worden door een magneet 

aangetrokken? We ontwerpen zelf een VIS-magneetspel.  

Meebrengen op maandag: een kleine schoendoos en een dun stokje van ongeveer 20-25 cm mee.                  

                                             Vergeet dit zeker niet, het is voor de kinderen niet fijn wanneer ze niet  

                                             volledig aan een opdracht kunnen meewerken. 

 Muzo: Deze week gebruiken we geen kleurtjes of prentjes, maar gaan we aan de slag met geluiden. 

Herken jij ze allemaal? Spits je oren maar goed, dan gaan we samen op zoek wat er allemaal in onze klas 

te horen is met een geluidenbingo. 

 

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

 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’. 

 Gevoelens mogen getoond worden. Hoe doe ik dat? Dinsdag schoolviering in de kerk met gans de 

school. Vrijdag krijgt je kind een uitnodiging mee om zich in te schrijven voor de Eerste 

Communie. Gelieve het ingevulde blad zo snel mogelijk terug mee te geven naar de klas. 

Indien je kind GEEN Eerste Communie doet, zet dan een streep/kruis over de in te vullen gegevens. We 

verwachten dus van IEDEREEN het blad terug in de klas. Alvast bedankt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFUVEQa9G1k


 Wiskunde: Getallen: 

o Aftrekken met 3 termen tot en met 20 zonder brug bv. 12 – 2 - 5= we onderstrepen wat 10 maakt of 

17 – 2 – 7 = 

o Aftrekken tot en met 20 met brug: Hier zijn de splitsingen zeer belangrijk.  

bv. 12 – 5 = 12 – 2 – 3 = of 12 – 5 = We maken weer eerst 10. 

 
 2 3 

o Optellen tot en met 20 met brug: 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = of 8 + 3 = 

 
 2 1 

o Het dubbel en de helft. 

o Meetkunde: Positie en richting van bewegen: oefenen op de begrippen links en rechts, vooruit, 

achteruit, halve draai, volledige draai, kwartdraai, onder, over, op. 

 Spelling: 

o Herhaling van de ei/ij woorden. 

o Aanbreng van de vriendjesflat (de 2 laatste lettertjes zijn zo’n dikke vriendjes dat er geen ander letter 

tussen mag) vb. arm, sterk, hoorn. 

o Inoefenen van de klanken eu, oe en ui. 

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

o We lezen mopjes en kiezen de mop die we het leukst vinden. 

o We oefenen de klinkers en medeklinkers. 

o Aan de hand van vragen komen we te weten welk soort boek een klasgenoot graag leest. 

o We luisteren naar het verhaal van opa en Saar. 

o Als je thuis leuke weet- of moppenboeken hebt, mag je deze meebrengen. Schrijf er wel je naam in. 

 W.O.: Thema: ‘Onze school’. Op verkenning in de omgeving van onze school. We oefenen op het 

correct oversteken op een zebrapad. Wat is onze plaats in het verkeer als voetganger? Hoe maken we ons 

zichtbaar in het verkeer? We maken kennis met de verschillende soorten verkeersborden. Hoe komen we 

veilig naar school? Meebrengen tegen MAANDAG: fluohesje! 

Techniek: Hoe zit een balpen in elkaar? Dit gaan we onderzoeken. 

 Schrift: We herhalen de kleine letters w, l, b en h. 

 Dinsdag komt de schoolfotograaf langs! 

 

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

 Het tweede contract staat voor de deur. Kunnen we onze aandacht goed genoeg bij onze opdrachten 

houden zodat we alles tegen het einde van de week af krijgen? 

 Godsdienst: ‘Vergeving en verzoening’. Het verhaal over de verloren zoon wordt voorgelezen en 

besproken. Hoe zouden wij ons voelen (bekeken vanuit de drie standpunten: oudste zoon, jongste zoon, 

vader)?  Hoe kunnen we iemand vergeven? Hoe kunnen we ons verzoenen? We bespreken enkele 

voorbeelden, maar ook moeilijkheden. 

 Nederlands: ‘Welkom in ’t Snuk’. In dit thema maken we kennis met kunst. We bespreken 

wat kunst is en kunnen hierover met elkaar discussiëren. We herhalen wat lidwoorden en 

zelfstandige naamwoorden zijn. We maken hier oefeningen op. 

Spelling: In 3A gaat woordsnoep 2 mee naar huis en in 3B wordt deze week geoefend op 

de ij-woorden. Met een tekst over een mot laten we zien dat we begrijpend kunnen lezen. 

Leesplezier ten top met een stoelendans. 

 Wiskunde: Blok 1 

o Vorige week maakten we kennis met cijferend optellen. Dit wordt in de klas best nog eens herhaald. 

Alle begin is moeilijk, uiteraard! 

o We herhalen het uur en het half uur, zowel digitaal als analoog. 

o Getallenrijen zijn gemaakt om verder te zetten.  Kunnen we de sprongen ontdekken? 

o De maal- en deeltafels van 2, 5 en 10 worden extra ingeoefend. 

o We zetten onze eerste stapjes in de wereld van de getallen tot 1000.  Durven we dit aan? 

 W.O.: ‘De appel en de boom’. We ontdekken wat de relaties binnen een familie zijn en hoe deze 

ontstaan. Hierbij denken we aan: mama, papa, kinderen, neven, nichten, tantes, ooms, oma’s, opa’s, 

tweelingen, broers en zussen. We leren hoe we ons adres moeten schrijven. Misschien thuis even 

checken waar we wonen? 



 Muzo: We maken een raket om naar de verschillende beloningsplaneten te kunnen vliegen. We leren een 

ritmisch klapspelletje om tussendoor te doen: ‘Give me one’. Het lied over ‘de vogel’ van Tim Visterin 

past perfect bij onze geluksvogels. 

 

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

 Godsdienst: ‘Niet alleen, maar samen!’. We vieren de start van het nieuwe schooljaar tijdens een 

eucharistieviering in de kerk. We zijn klaar voor de start! Samen zingen en bidden we hiervoor. 

 Wiskunde: Centimeter, decimeter, meter en kilometer. Deze maten kennen we al. We doen er nog de 

millimeter bij. Zonder brug optellen en aftrekken tot 10 000. Daarna doen we het met brug. Als we naar 

de winkel gaan, moeten we kunnen betalen, wisselen en teruggeven. We schrijven bedragen op 

verschillende manieren. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Wat een idee!’. In zinnen zoeken we waar iets gezegd wordt over de Quarks. Zo 

vinden we het onderwerp. Hoe word je een uitvinder? We schrijven de belangrijkste regels op. We 

luisteren naar enkele uitvinders, de gebroeders Oripel. Voor elke uitvinder en zijn uitvinding vullen we 

een fiche in. 

 W.O.: Thema: ‘De gemeente’. Deelgemeenten en buurgemeenten duiden we aan op een kaart. We 

oriënteren deze kaart. Wie bestuurt onze gemeente? Ieder heeft zijn taak. Waarvoor kunnen we terecht 

op het gemeentehuis? We zoeken info op de website. 

 Muzo: We worden zelf uitvinders en bedenken een uitvinding. We maken eerst een schets en schrijven 

er uitleg bij. Nadien maken we er een knap kunstwerk van. 

 Dinsdag worden klasfoto’s en individuele foto’s genomen! 

 

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

 Joepie, bosweek! Zorg dat je elke dag met je fiets paraat staat. Je hoeft geen rugzak mee 

te brengen. We gebruiken onze boekentas zodat er eventueel boeken mee naar het bos 

kunnen. Een goed gevuld lunchpakket en drinkbus komen zeker van pas. Drinkbussen 

kunnen op de Rulheyde gevuld worden. Je doet best kleren aan die vuil mogen worden.  

 Frans: Op dinsdag doen we toets van unité 2. Woensdag starten we met unité 3: ‘je cherche un stylo’. 

 Godsdienst: We oefenen de liedjes van de eucharistieviering en gaan dinsdag naar de kerk. 

 Nederlands: Met materiaal uit het bos doen we een luisteropdracht. (Voor)lezen terwijl we genieten van 

de natuur staat ook op de planning. 

 Spelling: De beste speurneuzen zullen in het bos woorden op -heid en -teit tegenkomen. 

 W.O.: We leren over het bos, kriebelbeestjes en de voedselkringloop. Doorheen de week werken we aan 

de techniekopdracht.  

 Op donderdag brengen we een bezoek aan de archeologische expo die de gemeente Kasterlee op poten 

zette. Op vrijdag doen we een toets van een deel van het thema: ‘Terug van vakantie!’. Meer informatie 

vind je in het huiswerkcontract. 

 Wiskunde: Aan de slag met verhoudingen, optellen en aftrekken met ronde getallen en blokkenbouwsels. 

 Zwemmen: Vrijdag = zwemdag! Denk aan fiets, helm, fluohesje en zwemgerief. 

 Op dinsdag zijn het schoolfoto’s! Breng reservekledij mee zodat je je om kan kleden om naar het bos te 

gaan. 

 

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. 

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

school eten want zij hebben tijdens de middags zwemmen. 

 Nederlands: Thema 1: ‘Wie is jouw held?’. Dinsdag stel je je held voor aan de klas. Uit alle helden 

wordt er een topheld gekozen. 

 W.O.: Binnen enkele weken brengen we een bedrijfsbezoek aan Umicore in Olen. De voorbereiding op 

dit bezoek start deze week tijdens het thema ‘Groene technologie dicht bij huis’. 

 Frans: Niet vergeten! Woensdag toets unité 21. 

Unité 22: ‘A la télé cette semaine’. In deze unité herhalen en leren we: de dagen van de week, zeggen 

wat je graag ziet op tv en vragen welke tv-programma’s er zijn. 

 Wiskunde: Deze week krijg je een toetswijzer mee naar huis. Zo kan je de toets van maandag 26 

september goed voorbereiden. 

 



Algemeen lagere school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 

 

Lang zullen we lezen! 



 

 

 


