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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Water en boten’. 

♦ Vorige week leerden we over de fiets van Jules en over verschillende andere voertuigen. We zagen ook 

een prent met een boot op. Hierover willen we wel meer te weten komen… 

♦ Muzo: We bouwen samen een grote stoomboot. Zou dit de boot van Sinterklaas kunnen zijn? We 

ontdekken ook hoe we kunnen schilderen met waterverf. 

♦ Wiskunde: We versieren de boot met vlaggen en patrijspoorten.  

Zo maken we op een speelse manier kennis met geometrische vormen (⛛⚪). 

♦ Techniek: In onze klas komt een watertafel. We experimenteren met grote  

en kleine boten in het water en ontdekken wat er drijft en zinkt. 

♦ Taal: We kijken en luisteren naar een verhaal over de boot van Sinterklaas en 

leren het lied: “Zie ginds komt de stoomboot”. 

♦ Op donderdag komt meester Rick (stagiair) weer een dag meespelen met ons.  

♦ Meebrengen mag: 

- Boekjes of materiaal i.v.m. boten, water, … 

- Speelgoedbootjes waarmee we in het water mogen spelen (alles getekend met naam a.u.b.). 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’. 

♦ Maar… de Sint komt niet alleen, ook zijn Pieten zijn er weer bij en Spiekpietje komt deze week al op 

bezoek. Elke dag verstopt hij zich op een andere plaats in ons klasje. Onze kleuters gaan telkens op zoek 

naar hem, leuk en spannend!! We vertellen het prentenboek: ‘De spiekpietjes’. 

♦ Godsdienst: Sint zorgt voor alle kinderen en maakt ze blij. Hij is de vriend van iedereen, net zoals Jezus. 

Wij zijn ook vriendjes van elkaar en maken elkaar blij. 

♦ Muzo: We knutselen en versieren samen een boot. We gaan ons verkleden en spelen het rollenspel van 

Sint en Piet. Als Piet stappen we een parcours en brengen we pakjes via een schoorsteen. We 

bestempelen een pietenmuts en versieren vlaggetjes. 

♦ Taal: Raadselspel/zintuigspel: Wat zit er in de zak? Wat brengt de Sint? We vertellen bij praatplaten: 

‘Wat doen Sint en Piet?’. 

♦ We leren een bewegingslied: ‘Hieperdepiep, hoera voor Sint en piet’. 

♦ Wiskunde: We gaan pakjes tellen en sorteren naar kleur en grootte.  

♦ Donderdag en vrijdag komt juf Margot (stagiaire) enkele opdrachtjes doen met onze kleuters. 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Het paard van Sinterklaas’. 

♦ Oh jee! Het paard van Sinterklaas is ziek… Hoe kan de Sint nu al zijn pakjes gaan 

rondbrengen? De oranje vriendjes hebben vast wel een idee om te helpen! 

Probleemoplossend denken staat dus zeker in de kijker deze week. 

♦ Problemen oplossen vraagt om heel wat kennis en vaardigheden. Soms weten we 

niet altijd meteen een oplossing. Daarom gebruiken we de mediawereld en gaan we 

samen opzoeken, ontdekken, … Ook wordt onze fijne motoriek uitgedaagd en gaan 

we volop knutselen, inpakken, tekenen, schrijven, … Sorteren komt ook aan te pas! 

Sorteerpiet zal ons vast een handje helpen. 

♦ Net zoals het paard van Sinterklaas leren we stap voor stap over een dak stappen. 

Door elkaar te helpen, oefenen we samen op ons evenwicht. 
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♦ Net zoals Sinterklaas hebben we oog voor het welzijn van anderen en passen we ons gedrag aan. Waar 

kan ik iemand blij mee maken? Hoe kan ik een ruzie oplossen? 

♦ We zoeken ook naar rustmomentjes tijdens deze drukke en soms zelfs stresserende periode. Daarom 

gaan we volop genieten van voorleesverhalen. 

♦ Meebrengen: 

- Prentenboeken over Sinterklaas en Zwarte Piet (waar de kleuters in mogen lezen). 

- Materialen om het paard te verzorgen: Wortelen, hooi, medicijntjes, borstels om de haren  

te kammen, … 

- Restjes inpakpapier en kleine kartonnen dozen om in te pakken. 
 

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

♦ Thema: ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’. 

♦ In alle hoeken vinden we sintenspullen die stimuleren om te ontdekken en spelend te leren. 

♦ De bouwpiet zorgt voor het bouwen van boten, huizen en parcours. Passen, meten, knippen en kleven 

komen hier allemaal aanbod. 

♦ Samen met beweegpiet brengen we pakjes via ons gemaakt parcours naar de schoorsteen. We werken 

‘samen’ onze plannen uit en oefenen onze fijne motoriek. 

♦ Onze denkpiet brengt speelgoed en zakken mee om verschillende wiskundige begrippen in concrete 

situaties uit te voeren en ook via een eenvoudig bouwplan te automatiseren. 

♦ De waspiet leert ons ordenen en welke kleren de Sint aanheeft. 

♦ De knutselpiet maakt met ons aan de hand van een stappenplan een pietenmuts 

of een mijter voor het Sintenfeest.  

♦ De babbelpiet brengt een voorleesboek mee. Elke dag luisteren we naar een 

verhaal met beperkte visuele ondersteuning. 

♦ De muziekpiet zingt vele liedjes en speelt spelletjes met muziekopdrachtjes 

zoals klankleur, klankrichting, … 

♦ Geloofsopvoeding uit Sterretjes aan de hemel: Sint-Nicolaas op de boot ‘zorgt’ voor klein en groot. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit K2. Gelieve dit verder op te volgen. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
Thema: ‘Pannenkoeken’. De koning en het varkentje maakten pannenkoeken… 

Wij ontdekken verder de ronde vorm, schrijfdansen de pannenkoeken in de lucht en op de tafel in 

scheerschuim. We doen dat met beide handen. Zo hebben we  telkens twee pannenkoeken! Wisten jullie dat 

er heel veel ronde vormen in onze omgeving verstopt zitten? We vonden er vorige keer alvast heel veel 

terug… Van kabouterpannenkoeken tot heel grote reuzen-pannenkoeken. Deze keer gaan we eens proberen 

om pannenkoeken te knippen… niet gemakkelijk, maar we oefenen! 

We maken ook pannenkoeken met de plasticine. We oefenen verder ook met onze fijne motoriekdoosjes 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Verkeer vervolg’. 

♦ In deze week leren we hoe we ons veilig kunnen verplaatsen op de straat. We oefenen het stappen op de 

stoep en het veilig oversteken op een zebrapad. 

♦ Wie zich in het verkeer begeeft, moet ook heel wat verkeerstekens en verkeersborden herkennen, we 

bekijken deze en leren zo de regels bv. stoppen aan het stopbord, de armen van de agent die ons dingen 

vertellen, … 

♦ We bekijken alle delen van een fiets, waar horen ze, welke functie hebben ze? We brengen een bezoekje 

aan de fietsenmaker ‘Vroemans’ in de nabije omgeving van de school, die kan ons 

er vast meer over vertellen. 

♦ Elke ochtend bespreken we nog steeds de actualiteit aan de hand van 

nieuwsberichten en krantenberichten. Wat gebeurt er allemaal in het verkeer in 

België? Zo leren we dat het verkeer risico’s inhoudt en hoe wij ons op een veilige 

manier in het verkeer kunnen begeven.  

♦ Maandag hebben we fietsparcours. Op donderdag houden we een rollende dag (zie 

meebrengen). 



♦ Op donderdag hebben we onze eerste oudercontacten na school. Kijk zeker je afgesproken uur nog eens 

na en wees op tijd. Dankjewel! 

♦ MEEBRENGEN: 

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

auto-ongeluk). 

- 5-jarige kleuters: Iets dat begint met de letter ‘H’. 

- Maandag fiets, helm en eventueel handschoenen bij koude. 

- Op donderdag iets met wieltjes zoals een step, fiets, go-cart, inline-skates, skateboard, … 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘Verkeer op het water’. 

♦ Nadat onze kleuters vorige week weer wat bijleerden over het verkeer in onze nabije omgeving kijken 

we nu naar het verkeer op water. We leren over verschillende soorten boten, de bemanningsleden van de 

boot, wat er op een boot aanwezig is, … 

♦ We gaan zelf aan de slag om op verschillende manieren boten te maken. We breiden onze woordenschat 

over boten uit en ontdekken zelfs morsecode. 

♦ Deze week is het voorleesweek. Elke dag komt er in onze klas een ander diertje op bezoek dat ons laat 

genieten van een voorleesverhaal. Op donderdag komt ook verteljuf Ingrid nog eens langs om voor te 

lezen voor onze kleuters. 

♦ Meebrengen: 

− Maandag: Kosteloos materiaal om bootjes mee te knutselen, bijvoorbeeld: plastic fles, botervlootjes, 

kurkenstoppen, stukjes piepschuim, kaasdoosjes, plastic potjes, metalen deksels, … 

− Woensdag voor onze 5-jarigen een voorwerp met de letter ‘H’ voor het lettercircus. 

 

Algemeen kleuterschool 
 

    Beweegtip: ‘Buikligtijd’ 
 

Materiaal: kijkboekje (vb. van Sinterklaas).  
 

Veel op de grond spelen en hierbij op je buik liggen, is belangrijk voor  

de motorische ontwikkeling. Deze week mag je samen met mama of  

papa op je buik op de grond gaan liggen, draai zelf de pagina’s om.  

Probeer dit 5 minuten vol te houden zonder je hoofd hierbij te ondersteunen. Veel plezier! 
 

 

Data fietsparcours 
 

MAANDAG 21 NOVEMBER VOOR K3A – K3B December = geen fietsparcours 

Dinsdag 29 november voor K2  
 

 

Nieuws van de ouderraad 
 

 

Kledinginzamelactie 

 van 14 t.e.m. 18 november 
  

Je mag tijdens die week zakken met oude kleren 

onder het fietsenrek van de Kloosterstraat zetten. 

De opbrengst (per kilogram) is ten voordele van De Parel. 

 
Dit wordt georganiseerd door de ouderraad van De Parel 

 

 

 



KERSTVERKOOP door de ouderraad:  

Bestellen kan via DEZE LINK. 

Afhalen tijdens 

de kerstmarkt 

op vrijdag 16 december 

tussen 15.15 uur en 17.00 uur 

 
 

https://vbsdeparel.btasupportnet.com/


Lampionnentocht georganiseerd door de ouderraad: 

Vrijdag 18 november 

Niet vergeten:   -   Fluohesje 

                          -   Zaklamp 
 

      
 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

De voorleesweek 19 – 27 november 
 

“Voorlezen is… lezen met je oren of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het 

is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook 

bent en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn.” 
 

Elk jaar organiseert ‘Iedereen Leest’ een voorleesweek. 

Hiermee willen ze het belang EN plezier van voorlezen in de kijker zetten.  

Dit jaar is het thema ‘Lezen met je oren’. Tijdens de voorleesweek gaan wij  

aan de slag met ‘De voorleesclub’ van de VRT die kinderenboeken tot leven  

brengt op je scherm. Het zijn bekende Vlamingen die een boek voorlezen. 

Op school bekijken we elke dag een fragment.  

Wil je thuis de filmpjes herbekijken? Dan kan je via de QR-code in de buik van  

de Pinguïn of via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-voorleesclub/. 
 

 

  Vindt jouw kind het eng om in de klas  

              hardop voor te lezen? 
 

Op dinsdag 22 november komt 𝗩𝗼𝗼𝗿𝗹𝗲𝗲혀𝗵𝗼𝗻𝗱 𝗟𝘂𝗰𝘆 naar de  

bib in Herentals. Lucy is speciaal opgeleid om naar kinderen  

te luisteren. Zij en haar baasje stellen jonge lezers helemaal op  

hun gemak en geven zo extra vertrouwen. 
 

Komt jouw kind graag oefenen bij Lucy en haar baasje? 

Schrijf je dan in aan de balie van de bib of mail  

naar eva.sluyts@herentals.be. Er is plaats tussen 17.30 en 18.30 uur. 
 

 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-voorleesclub/
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SCHOOLREKENING 
 

Vorige week donderdag werden de schoolrekeningen verstuurd. 
 Indien je deze niet ontvangen hebt via 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! 
 

Helm op Fluo Top start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. 

Heb je voldoende stickers kunnen sparen, dan krijg je een toffe beloning. 
 

In de kleuterschool gaat op het einde van elke maand de fluobeker naar de klas  

die het meeste Fluo aan heeft gehad die voorbije maand! 
 

Dank voor jullie medewerking! 
 

 

     
PRAKTISCH: 

   -  start om14 uur    -     duurtijd 40 à 50 minuten     -     gratis 

   -  inschrijven verplicht via 014 85 00 11, bibliotheek@kasterlee.be, kasterlee.bibliotheek.be of aan de balie 
 

 

Kalender:   

♦ Vrijdag 18/11: de politie komt op bezoek 

♦ Vrijdag 18/11: lampionnentocht georganiseerd door de ouderraad 

                                   Meebrengen: fluohesje en zaklamp 
♦ Van 21/11 t.e.m. 25/11: voorleesweek 

♦ Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

♦ Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

♦ Donderdag 1/12: 6de leerjaar naar Brussel 

♦ Dinsdag 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 

mailto:secretariaat@vbs-deparel.be
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♦ Maandag 19/12: verrassingsbezoek aan 4de leerjaar 

♦ 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: Jezusverhaal: ‘Jezus en de kinderen’. Welkom bij Jezus. 

♦ Nederlands: Kern 4: ‘Lollig!’. We leren de letters w, o en a. We verbinden 2 zinsdelen om een goede zin 

te maken. Wanneer we een zin lezen, kunnen we a.d.h.v. een prent vertellen of deze zin juist of fout is. 

♦ Wiskunde: We splitsen de hoeveelheid 8. We schrijven bij een rekenverhaal een bewerking en 

omgedraaid, dit doen we voor optellen en aftrekken. We herhalen het handig tellen door te turven. De 

meetkundige figuren worden herhaald. We sorteren en benoemen deze: cirkel, vierkant, rechthoek en 

driehoek. 

♦ Schrijven: We schrijven de letters d, oo, z en oe. We schrijven onze eigen naam. 

♦ W.O.: Circuit: ‘De Sint is in het land’. Op dinsdag werken we in groepjes aan herhalingsopdrachten van 

Nederlands, wiskunde en WO. 

♦ Tijdens de voorleesweek hopen we dat ouders zeker eens voorlezen. 

Wist je dat de woordenschat van de kinderen vergroot als je voorleest? 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 1C. Gelieve 

dit verder op te volgen. 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Advent’. Wat is de advent? Hoe lang duurt de advent? 

Wat is de betekenis van de kleuren op de adventskrans? Voorbereiding van 

de adventsviering. We oefenen de liedjes en gebeden. Deze viering zal 

plaatsvinden op zondag 27 november en start om 9.30. Alle kinderen zijn welkom en zeker de kinderen 

die hun Eerste Communie doen, er zullen kinderen zijn die een taakje hebben in deze viering. 

Laat je kind even weten of jullie naar deze viering kunnen komen. Zo weten we wie er en taakje kan 

doen in de kerk. Alvast bedankt. 

Vergeet het kerststerretje niet mee naar de kerk te brengen. Schrijf achteraan een waarde op die 

jullie in je gezin belangrijk vinden tijdens de advent, ook naam, klas en school noteren a.u.b. 

Kinderen die GEEN Eerste Communie doen, brengen het sterretje mee terug naar de klas. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o De deeltafel van 10: We verdelen hoeveelheden in 10 gelijke groepen. We leggen deze hoeveelheden 

met materiaal. We tekenen de oefeningen en gaan dan over naar de abstracte oefeningen. De deeltafel 

van 10 is het omgekeerde van de maaltafel van 10 bv. 30 : 10 = 3 want 3 X 10 = 30. 

o Het dubbel en de helft van zuivere tientallen. 

Meten: 

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

halfuur komt aan bod. 

o Allerlei meetoefeningen: We oefenen het schatten en leren nauwkeurig meten. Bv. hoeveel 

mandarijntjes kunnen er in 1 kg? Hoeveel liter heb ik nodig om 10 bekers te vullen, … 

o Betalen en teruggeven tot 20 euro. Welke oefening maak ik om de uitkomst te vinden? Bv. Ik moet 

17 euro betalen. Ik betaal met een briefje van 20 euro. Hoeveel krijg ik terug? 20 – 17 = 3 

♦ Spelling: Herhaling eeuw/ieuw (denk aan de letter “u”), woorden uit de vriendjesflat bv. arm, melk, kerk, 

tulp, …, ei/ij woorden: we denken aan het ei-verhaal, ch/g (als er een korte klinker (a-o-u-e-i) voorkomt 

schrijven we de klank “ch” bv. gracht, lucht, bocht). 

♦ Nederlands: We zoeken voor elk huis in de koopjeskrant de juiste heks. 

o Hoe ziet ons favoriete heksenhuis eruit? We vertellen het aan een klasgenoot en deze probeert het te 

tekenen. 

o Door de recepten juist te lezen, maken we een eigen toverdrankje. 

o Voorleesweek: Wist je dat de woordenschat van de kinderen vergroot als je voorleest? Op woensdag 

is er een voorleesmoment met (groot)ouder(s). Diegenen die zich hiervoor hebben ingeschreven 

worden in de gang van het tweede leerjaar verwacht om 11.25 uur. Alvast bedankt. De kinderen 

kijken er naar uit. In de klas zullen er heel wat voorleesmomenten zijn. 

♦ B.O.: We leren de hoofdletter H en K. 



♦ W.O.: Thema: ‘Sinterklaas’. We maken een aftelkalender en luisteren naar een verhaal. We vertellen 

over ons verlanglijstje. Uit welke materialen wordt het speelgoed gemaakt? 

Meebrengen tegen maandag: Sinterklaasboekjes. 

Thema: ‘Tijd’. We maken het maandoverzicht van de maand november. Hoeveel woensdagen zijn er in 

deze maand? Welke dagen vallen in het weekend? De kinderen krijgen kaartjes van de belangrijke 

gebeurtenissen van deze maand mee naar huis om op hun jaarkalender te kleven. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 2B. Gelieve dit verder op te volgen. 
 

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

♦ Op vrijdag mag je (in 3B) een gezelschapsspel meebrengen. Dit hebben we de komende zes weken nodig 

voor een talentenbak. Als jij het ziet zitten om een spel mee te brengen en het mag even kamperen in 

onze klas, dan zou dit heel fijn zijn! 

♦ Godsdienst: ‘Verbondenheid in verdriet’. Hoe kan je zien dat iemand verdriet heeft? Is het mogelijk dat 

je dit soms niet ziet? Hoe komt dit dan? Jezus had soms ook verdriet. Dit horen we in het bijbelverhaal 

over Lazarus. 

♦ Nederlands: ‘Allemaal familie’. 

o We leren wat een naamgedicht is en proberen er zelf 1 te maken. 

o Tijdens contract konden we vorige week een spreektoets voorbereiden. Nu is het onze beurt om als 

een goede gids de juf/meester door een griezelmuseum te leiden. 

o Voorleesweek: In de klas kijken we elke dag naar een voorleesfragment van een bekende Vlaming. 

Thuis misschien eens extra voorgelezen? Kinderen van het derde leerjaar genieten er enorm van! 

o Woordsoorten: We herhalen het werkwoord, het lidwoord, het zelfstandig naamwoord en het 

bijvoeglijk naamwoord. 

o In 3B lezen we samen in het boek ‘Ragnar en de walrus’ van Gerard Van Gemert. Als dit boek ons 

aanstaat, dan staan er nog wel wat delen in deze reeks klaar om gelezen te worden. Leesplezier 

verzekerd! 

♦ Wiskunde: Blok 2 + 3. 

o Op donderdag maken we de bloktoets van getallen en bewerkingen en van metend rekenen.  

Op vrijdag is het de beurt aan meetkunde en LPD. Er gaan deze week toetswijzers mee naar huis om 

ons hierop voor te bereiden. Dit is dan ook ons enige huiswerk. 

o De wereld van evenwijdigheid zal geen geheimen meer voor ons hebben. 

o We laten zien dat we nog steeds weten wat stambreuken zijn. Dit doen we door een breuk 

van een hoeveelheid te nemen. 

o Stapje voor stapje komen we meer te weten over cijferend aftrekken.  
o We starten met de herhaling van kwart over. 

♦ W.O.: ‘Het leven als een koning’. In groepjes gaan we op onderzoek uit. Dit doen we a.d.h.v. 

enkele onderzoeksvragen. Hierdoor komen we meer te weten over het aantal koningen van 

België, wie de troonopvolger is, wat de job van de koning is, met wie de koningen getrouwd waren/zijn, 

hoe de vlag van België eruit ziet en nog veel meer. 

♦ Muzo: ‘Un éléphant qui se baladait’. We zullen een Frans liedje leren zingen en dit ook beeldend 

verwerken. 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Conflicten’. Conflicten gebeuren. Soms moeten we een beetje afstand nemen om 

een conflict op te lossen. We zoeken hoe we een conflict positief kunnen oplossen. Conflicten maken 

deel uit van ons leven. 

♦ Wiskunde: We maken een routebeschrijving en kunnen die volgen op een kaart. Elk getal heeft een 

functie: maatgetal, hoeveelheid, rangorde, code. Om hoeveelheden te schatten zoeken we handige 

schatprocedures. We onderzoeken de getallen tot 100 000 en leren ze lezen, schrijven, vergelijken en 

ordenen. Op ruitjespapier tekenen we een trapezium, een vierkant, een rechthoek en een parallellogram. 

We kunnen de eigenschappen opnoemen. We onderzoeken de getallen tot 100 000.  

Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

♦ Nederlands: Thema: ‘www.draco.web’. Een spannend verhaal om naar te luisteren: ‘Siegfried en de 

draak’. Om een drakenboek te lezen moet je je aan de regels houden. We schrijven ze op. Mister Dragon 

vraagt of we het spel van de drakendoolhof willen uittesten. Wie vindt de schat zonder opgegeten te 

worden door een draak? Samen gaan we naar de drakenwinkel en ontdekken wat we er allemaal kunnen 

kopen. We lezen daarvoor reclameboodschappen voor drakenproducten. We schrijven een 

reclameboodschap voor een zelf gekozen product. 

http://www.draco.web/


♦ W.O. Thema: ‘Buitengewoon België’. België is een bijzonder land. Wat weet jij al over de tien 

provincies? We maken een toer door de provincies. De hoofdstad van ons land is…. Waarom is ons land 

een koninkrijk? Ons land bestaat uit drie gewesten. Leve België!  

♦ Muzo: We zingen het ‘Belgische volkslied’! 

Met een groepje kiezen we een provincie en maken er een voorstelling van. Ga op 

zoek naar informatie, prenten, voorwerpen over de provincie van je werkgroep. 

♦ DEZE WEEK IS HET VOORLEESWEEK! 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 4A en 4B. Gelieve 

dit verder op te volgen. 

 

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

♦ Frans: Unité 7: ‘Bon anniversaire!’. We leren iemand een gelukkige verjaardag wensen en zeggen wat 

we van iets vinden. We leren ‘avoir’ in het enkelvoud vervoegen. Op donderdag doen we toets van dit 

unité. Blijf ook je woordkaartjes van de vorige unités oefenen. Leg de kaartjes die je al goed kent aan de 

kant, zodat je je tijd en energie in je moeilijke woorden steekt. 

♦ Godsdienst: Bewogen worden en in beweging komen: We leren over de symbolen die in het vormsel 

gebruikt worden. Welke inwijdingsrituelen kom je tegen in verschillende godsdiensten? 

♦ Muzo: De Sint is in het land! We oefenen ons optreden voor hem.  

Op 16 december organiseren we een  kerstmarkt. We kiezen een idee 

en werken dit uit per groep. We zijn nog op zoek naar helpende handen 

op de donderdagnamiddagen tot dan. Laat zeker iets weten aan de 

leerkracht als je dit ziet zitten! 

♦ Nederlands: Het is voorleesweek! Elke dag luisteren en kijken we naar een 

voorleesfragment van een bekende Vlaming. 

‘De Vurigste Mens’. Hoe vond de mens het vuur en hoe gebruikten ze het? 

We luisteren naar een interview met een kaarsenmaker. Aan de slag met afleidingen! Wat zijn 

voorvoegsels en achtervoegsels? 

Op maandag gaan we tutorlezen. 

Spelling: Werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd. 

♦ W.O.: Verkeer. We leren over verkeerstekens, voorrang, fietsuitrusting en zichtbaarheid, gedrag en 

attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg. 

♦ Wiskunde: Wat zijn breuken die gelijkwaardig, gelijknamig of ongelijknamig zijn? We vergelijken ze 

met elkaar. Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken: Hoe doe je dat? We berekenen winst en 

verlies. Nog een keer handig rekenen: Op welke manieren kan je zo’n oefeningen aanpakken? Wat zijn 

oppervlaktematen en hoe zet je ze om? We herhalen de begrippen m.b.t. een cirkel en werken met een 

passer. 

♦ Zwemmen: De laatste keer brevetzwemmen! In de klas hoor je of je nog zwemkledij moet meebrengen. 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 5C. Gelieve dit verder op te volgen. 

 

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

♦ Projectnamiddag techniek en wetenschappen: Op maandagnamiddag staat voor 6B een 

projectnamiddag over techniek en wetenschappen op het programma in het SMIK. Iedereen komt dan 

met de fiets. We vertrekken om 12.30 uur en zijn omstreeks 15.35 uur terug op school. 

Leerlingen van 6A? Niet wanhopen, jullie komen op 28 november aan de beurt. 

♦ Zwemmen: Brevetzwemmen. 

De meisjes die een afstandsbrevet willen halen komen deze week aan bod. 

 

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

volgorde van hun brevet uit het hoofd kennen en brengen natuurlijk kleren mee. Alle jongens blijven 

eten in school want we zijn pas omstreeks 13.00 uur terug van het zwemmen. 

♦ W.O.: ‘Handen uit de mouwen’. Voor de kerstmarkt richten we een eigen mini-

bedrijf op. We leren arbeidstaken eerlijk te verdelen, een prijs voor onze producten 

bepalen, een goede reclame campagne opzetten, …  

♦ W.O.: Om het bezoek aan onze hoofdstad voor te bereiden leren we alles over het 

openbaar vervoer in België.  

♦ Frans: Unité 25: ‘Ma journée!’. We bekijken onze dagindeling van opstaan tot 

slapengaan inclusief de namen voor de maaltijden. 

♦ Nederlands: Deze week is het voorleesweek.  



We starten met het nieuwe thema ‘De ruilbeurs’. 

De meeste mensen hebben heel veel spullen, waaronder ook overbodige spullen, rommel, troep, … Wat 

gebeurt er met spullen die we om allerlei redenen niet meer gebruiken? Slingeren ze rond, worden ze 

weggegooid, opgeborgen of …? Veel van deze spullen kunnen een nieuwe bestemming krijgen: 

Misschien kan iemand anders ze goed gebruiken of kan je ze opknappen of er iets anders van maken, … 

Dit thema draait rond hergebruik (voorwerpen die je niet (meer) gebruikt een tweede leven geven). We 

maken kennis met verschillende manieren om voorwerpen een tweede leven te geven: Voorwerpen naar 

een kringloopwinkel brengen, voorwerpen restylen, verkopen, ruilen, hergebruiken, … 

♦ Er zijn luizen en/of neten gevonden bij enkele leerlingen uit 6A. Gelieve dit verder op te volgen. 
 

Algemeen lagere school 
 

    Lekkerste week 4de leerjaar 
                     Aan iedereen een dikke dankjewel!! 
 

               De lekkerste week heeft maar liefst  

                          1 066 euro opgebracht! 
 

    Met deze opbrengst worden de talentklassen gesponsord! 
 

 

 

 
 

Belangrijke afspraken Pokémon 
- geen kaarten ruilen voor geld 

- geen valse kaarten ruilen 

- bij een spel: vooraf de regels afspreken 

- geen ruzie maken bij het ruilen 

- Pokémon munten mag je ook meebrengen 

- Bewaar alles in een veilig doosje 


