
Van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari 2023 

http://www.vbs-deparel.be 
 

Om de fiscale fiches op te maken hebben wij voortaan de 

rijksregisternummers van beide ouders nodig. 
 

Indien u dit nog niet ingevuld heeft, kan dit via DEZE LINK. 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Wat ben ik geweldig met mijn hele lichaam’. 

♦ Vorige week werkten we intens rond onze zintuigen. Deze week ontdekken we welke lichaamsdelen we 

hebben en wat we allemaal met ons lichaam kunnen doen. 

♦ Grove motoriek: Samen met Jules oefenen we verschillende houdingen die ons lichaam kan aannemen 

en we bekijken onszelf in de spiegel. Hoe zie ik er uit? 

♦ Godsdienst: Door onszelf en ons lichaam beter te leren kennen, bouwen we aan een positief en 

realistisch zelfbeeld 

♦ Taal: We kijken en luisteren naar het verhaal: ‘Jules houdt van kriebelen’. 

Poëzieweek op school: Elke dag komt er een andere juf een gedicht voordragen in onze klas. 

♦ Wiskunde: Op een speelse manier ervaren we in welke objecten of ruimte ons lichaam of lichaamsdelen 

passen. We ervaren grootte en vorm van ons lichaam. 

♦ Op maandag is er tijdens de bewegingsles een fietsparcours. Hiervoor mag je kleuter een (loop)fiets van 

thuis meebrengen. Je mag deze ’s morgens parkeren aan het Obelixbord met de klasnaam op. 

♦ Op maandag of woensdag kunnen kleuters, die op 1 februari instappen, een kijkje komen nemen in de 

klas en kennismaken met de juf. Zie website voor meer info.  

♦ Op dinsdag is juf Ilse op bijscholing en komt juf Jolien meespelen in de klas. 

♦ Vrijdag genieten we allemaal van een dagje vrijaf. 

♦ Meebrengen op maandag: (loop)fiets, helm, (wanten, sjaal, muts) getekend met naam.  

♦ Meebrengen mag:  

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

- Kleine spiegeltjes (getekend met naam a.u.b.). 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Ik heb er twee / mijn lichaam’. 

♦ We ontdekken onze verschillende lichaamsdelen en zoeken waar we er twee van 

hebben. We gaan al onze lichaamsdelen benoemen. 

♦ We worden ons bewust van wat we allemaal kunnen met onze handen, voeten, oren, 

ogen en leren er dankbaar voor zijn. We gaan verschillende lichaamshoudingen 

aannemen vanuit visuele informatie. 

♦ Via zintuiglijke spelletjes worden we ons bewust van onze zintuigen. 

♦ Muzo: We spelen spelletjes met onze handen en voeten en leren hierover een leuk versje en een plezierig 

lied. 

♦ Grove motoriek: Met onze twee handen gaan we schrijfdans op muziek oefenen, waarbij we heel grote 

bewegingen maken vanuit onze schouders. 

♦ Wiskunde: Hoeveelheden tellen en vergelijken. Met ons vers tellen we tot 10 op onze vingers. 

♦ Taal: Poëzieweek. We brengen een gedichtendoos aan in de klas. Elke dag komt er een gedicht uit 

waar we geboeid naar luisteren. 
 

 

http://www.vbs-deparel.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVpNZVDrRsapZnECQIBpHfqBoR45Ilv8Qp4wGcZ9aU9aLn4A/viewform?usp=sf_link


3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘We’re going on a rocket ship’. 

♦ Op onze brainstorm stonden heel wat leuke ideeën, maar thema ‘ruimte’ is gewonnen! We hebben verder 

gebrainstormd over wat we willen doen en wat we allemaal nog willen ontdekken… 

♦ Tijdens de eerste week staat de astronaut en zijn raket centraal. 

♦ Wout de astronaut heeft onze hulp nodig! Zijn vrienden zijn naar de maan vertrokken, maar hebben nu 

heel veel heimwee. Hoe kunnen wij helpen? Samen met Wout de astronaut gaan we op zoek naar 

antwoorden op al onze onderzoeksvragen! Zo ontdekken we veel over het onmetelijke van de kosmos. 

♦ Heb jij soms ook heimwee? We ontdekken nieuwe gevoelens en gaan hierover in gesprek. Je mag wel 

eens verdrietig of bang zijn… Door hulp te durven vragen aan anderen proberen we er voor elkaar te zijn 

en elkaar te troosten. 

♦ Om helemaal in de rol van ‘astronaut’ te kunnen kruipen moeten we natuurlijk ook een 

ruimtekostuum hebben. Zouden we dit zelf kunnen maken? 

♦ We leren het liedje ‘We’re going on a rocket ship’ om helemaal in de sfeer van de 

ruimte te komen. Zo hebben we ook meteen oog voor talendiversiteit. Zing je graag 

mee? Scan de QR-code!  

♦ Maandag hebben we fietsparcours. Bij koud weer kan je best handschoenen voorzien. 

♦ Meebrengen (met naam getekend a.u.b.): 

- Fiets voor het fietsparcours! 

- Lichtgekleurd T-shirt om op te schilderen (ruimtekostuum),  

met zo weinig mogelijk tekst of afbeeldingen. 

- Zaklampen. 

- Ruimtekostuums. 

- Informatieboeken over de ruimte.  

- Grote kartonnen dozen om mee te knutselen. 
 

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

♦ Thema: ‘Talenten: Kikker en Pinguïn hebben talent! Ik ook!’. 

♦ We werken met de twee mooie prentenboeken: Het verborgen talent van pinguïn en Kikker is kikker! 

♦ Onze Kikker en ook de andere klaspoppen (Haas, Varken, Eend, Rat) weten heel wat te vertellen over 

hun talenten. 

♦ We doen lekker mee met al die doe-dingen! We ontdekken zo of via het babbelspel onze eigen talenten. 

Maar Pinguïn is helaas nog opzoek naar zijn talenten. We helpen hem een handje en maken in onze klas 

een blinkmuur waar we al zijn dingen opkleven waarin hij uitblinkt. In de klas ontdekken we waarin wij 

uitblinken en laten ook deze talenten blinken op onze blinkmuur. 

♦ Tijdens deze week ontwikkelen de kleuters vertrouwen in hun eigen mogelijkheden, leren ze respect en 

waardering op te brengen voor anderen en leren ze hun gevoelens beschrijven en 

verwoorden. 

♦ Het is poëzieweek: We genieten van de speelsheid in de taal en ontdekken het rijmen!  

♦ Doe-ditje voor thuis: 

- Op donderdag komt er een leeg talentenblad mee naar huis: Ik ben trots op……! 

Hier op mag je liefst via fotootjes of al tekenend vertellen wat de talenten van jouw 

kindje zijn. 

- Op dinsdag is het fietsparcours, vergeet zeker je fiets en helm niet! 

- Op vrijdag is het een dagje vrijaf! 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
Varkentje had geen zien om te gaan slapen en treuzelt de hele tijd. Hij verzint telkens  

iets anders zodat hij niet naar zijn bed moet… Zo ontdekken we het schrijfdansthema  

‘de trap’. De hoekige bewegingen doen we in het groot na in de ruimte.  

We spelen met de tegenstelling: bewegen – niet bewegen en oefenen om ons te  

beheersen en even stil te staan. We bouwen zelf onze eigen trap en beklimmen deze  

om de beurt. We knippen een trap… wie knipt er al mooi op de lijn?  

We ontdekken ook verder de fijne motoriekdoosjes. 
 

 



4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Allemaal boeken’. We brengen met onze klas op dinsdag een bezoek aan de bibliotheek van 

Lichtaart. Daar leren we het beroep bibliothecaris kennen en de taken die erbij horen. Er wordt ons 

uitgelegd hoe de boeken worden uitgeleend. 

♦ Er liggen ook allemaal verschillende boeken in onze klas. We sorteren deze: sprookjesboeken, 

prentenboeken, informatieve boeken, kookboeken, … Daarna krijgen ze een plaatsje in onze eigen 

klasbibliotheek. Hier doen we aan rollenspel en maken actief kennis met de woorden lenen, uitlenen, 

lenerspas, terugbrengen, niet op tijd, inleveren, … 

♦ We vertellen over ons lievelingsboek. Waarom spreekt dit boek ons zo aan? 

♦ In onze klas lezen we de boeken die we uitlenen op allerlei gekke manieren en plaatsen. We leren een 

boek bespreken aan de hand van de wie-wat-waar pictogrammen. We lezen zelf veel en de juf leest ook 

voor. Zo leren we dat lezen plezierig is. 

♦ We herkennen letters in boeken en op de kaartjes van een woordlotto en maken zelf 

woordjes na. Zo ervaren we de leesrichting en leren we goed gelijkenissen en 

verschillen zien en koppelen we letters aan klanken. 

♦ In het lettercircus rond de letter ‘O’ proberen we een woordketting te maken met de 

laatste letter van een woord bv. OOG – GEEL – LAMP en we spelen een oxospel. 

♦ Vrijdag vrijaf! 

♦ MEEBRENGEN: 

- Verschillende soorten boeken bv. woordenboek, prentenboek, liedjesboek, 

kookboek, strip, … voor onze bibliotheek. 

- Je kleuter mag ook zijn/haar lievelingsboek meebrengen. 

- 5-jarigen woensdag een voorwerp waarin de letter ‘O’ voorkomt. 
 

        Data van de papaweek (K3A en K3B) 
In de week van 13 tot 17 maart zijn de papa’s van de 5-jarige kleuters welkom in onze klas 

om een activiteit te komen doen met hun kind en enkele klasgenootjes. Voor meer info volgt 

binnenkort een begeleidende brief in het valiesje, waar je op kan intekenen. 
        Voor de 4-jarigen volgt later in het schooljaar een brief voor de mama’s. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘Vriendschap’. Naar aanleiding van de poëzieweek denken we in onze klas nog ee ns na over 

vriendschap. Dit is het thema waarover de poëzieweek dit jaar gaat.  

♦ We worden deze week ondergedompeld in allerlei gedichtjes en versjes want we krijgen elke dag bezoek 

in onze klas van een andere juf die een gedichtje komt voordragen. We genieten van de speelsheid in de 

taal en vinden plezier bij het rijmen. 

♦ We gaan aan de slag om onze eigen vriendenslinger te maken. 

♦ We oefenen onze sociale vaardigheden. Hiervoor spelen we allerlei samenwerkingsspelletjes, hierbij 

kunnen we ervaren dat we onze vriendjes heel goed nodig hebben om een opdracht goed uit te voeren. 

Tijdens deze week ontwikkelen de kleuters vertrouwen in hun eigen mogelijkheden, leren ze respect en 

waardering op te brengen voor anderen en leren ze hun gevoelens beschrijven en verwoorden. 

♦ In het lettercircus rond de letter ‘O’ proberen we een woordketting te maken met de laatste letter van een 

woord bv. OOK – KAT – TAFEL.  

♦ Meebrengen: 5-jarige kleuters: Een voorwerp voor het lettercircus dat begint met de letter ‘O’. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

        Beweegtip: ‘Potloodrol’ 
    Materiaal:  geen.  

Maak er een gewoonte van om elke dag je kind 3 keer te laten rollen naar de ene  

kant en 3 keer naar de andere kant. We hebben het hier steeds over de  

potloodrol (= rol over de lengte-as, geen koprol). Koprol is voor kleine  

kinderen niet zo goed, omdat het hoofd niet juist naar onder beweegt  

waardoor de nek te zwaar belast kan worden. 

 Altijd leuk om elke dag even met mama/papa of zus/broer te bewegen! 
 

 



Data fietsparcours 
 

Maandag 23 januari voor K1A – K1B en K1C Maandag 17 april voor K3A en K3B 

Dinsdag 24 januari voor K2 Maandag 24 april voor K1A – K1B en K1C 

  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 
 

NOG ENKELE AFSPRAKEN: 
    -   Graag steeds je eigen fiets meebrengen. Indien niet mogelijk, verwittig dan de turnjuf. Zij kan dan op  

         voorhand een fiets voor je kleuter klaarzetten. 

    -   Graag een fiets meegeven waar je kleuter goed op kan fietsen. Beter te klein, dan te groot. En graag  

        goed in orde (banden, remmen, …). 

    -   Wanneer je kleuter nog niet kan fietsen, heeft een loopfiets onze voorkeur. Liefst geen met zijwieltjes. 

    -   Denken jullie er ook nog aan om op de fiets en fietshelm de naam van jullie kleine kapoen te noteren! 

    -   Bij koud weer liefst ook handschoenen, sjaal en muts voorzien. 

           Op deze manier kunnen wij er een fijn fietsuurtje van maken. Dankjewel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuws van de ouderraad 
 

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

 

 

https://www.facebook.com/DeOuderraadVBSDeParel


Algemeen kleuter- en lagere school 
 

SCHOOLREKENINGEN 
 

Net voor de kerstvakantie werden de  

schoolrekeningen via mail verstuurd. 
 

Indien je deze niet ontvangen hebt via e-mail,  

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

 

       POËZIEWEEK! 
 

        We vieren de week van de poëzie op onze school!  
 

Thema dit jaar: Vriendschap. Vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. 

Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en worden. Ook poëzie kan je vriend zijn. 

Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven 

waarvoor je zelf geen woorden hebt. 
 

 

BIKE2SCHOOL 
 

Wist je dat je van 23 tot en met 27 januari 2023 extra beloond wordt als je met de fiets, te voet, de bus of 

step naar school komt? Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel verder! 
 

Met de start van het nieuwe jaar, lanceert Bike2School haar goede voornemens campagne. Als je in de week 

van 23 tot 27 januari 2023 met de fiets, met de step, de bus of te voet naar school komt, verdien je 

dubbele punten. Trek je warmste kleren aan onder je fluohesje en laat je zeker niet tegenhouden door de 

koude en donkere winterdagen! 
 

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 

 
 

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! 
 

Heyo vzw organiseert vakantiekampen zonder overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 

jaar in Geel. Kinderen gaan de hele week aan de slag rond een zelfgekozen thema:  

Bij de brandweer, Chocoladekamp of Legokamp. 
 

De activiteiten gaan door van 9.00 u. tot 16.00 u. Er is gratis opvang voorzien  

vanaf 7.45 u. tot 18.00 u. Ontdek het vakantiekamp in je buurt via www.heyo.be. 

 

 

 

mailto:secretariaat@vbs-deparel.be
http://www.heyo.be/


Kalender:   

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

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

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

♦ Dinsdag 24/01: K3A bezoek aan de bib 

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

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

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

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

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

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

♦ Woensdag 08/02: auteurslezing van Kim Crabeels aan 4de leerjaar 

♦ Maandag 13/02: inleefdag voor 2,5-jarigen 

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

♦ Vrijdag 17/02: carnavalstoet om 14.30 uur 

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

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

♦ Donderdag 16/02: sportdag 3de graad 

♦ Van dinsdag 14/03 t.e.m. vrijdag 17/03: papaweek voor de oudste kleuters van K3. 
 

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

♦ Godsdienst: We luisteren naar het verhaal ‘Jezus roept de leerlingen’.  

♦ Nederlands: Kern 7: ‘Op safari’. We herhalen MKM-woorden met tweetekenklinkers. We lezen woorden 

met ei of ie, d of b. Woensdag lezen we voor toets bij de juf. 

♦ Nu we al onze letters kennen, zijn we klaar voor een leuk letterfeest! Maandag spelen we een spel en 

knutselen we een letterpet. Behalen we op woensdag ons letterdiploma? 

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

puntoefeningen. We vertellen een rekenverhaal bij een bewerking.  

We maken toetsen van blok 4. 

♦ Spelling: We oefenen verder op het schrijven van woorden met een 

korte klinker en b, v en w vooraan zoals bom, vis, wen. 

♦ W.O.: ‘De kalender’. We bespreken de maand januari op de kalender. 

Hoeveel dagen telt deze maand? Welke dag is het vandaag? Welke 

dag was het gisteren en is het morgen? 

♦ Woensdag gaan we naar de bib. Breng zeker je boek mee.  

♦ Vrijdag hebben we een dagje vrij.  

 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Ik wil het goede doen’. Wat is goed en wat is kwaad?  

Wie doet er goed voor ons? Voor wie doen wij wel eens iets goeds? Hebben we spijt als er iets fout 

gebeurt, leren we iets van onze fouten? 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Optellen en aftrekken tot 100 let 3 termen: bv. 56 + 4 + 2 = 60 + 2 = 62 of 27 + 5 + 3 = 30 + 5 = 35 

73 – 3 – 6 = 70 – 6 = 64 of 46 – 4 – 6 = 40 – 4 = 36. We zoeken eerst de 2 getallen die een tiental 

maken en tellen dan het derde getal er nog bij of we trekken het derde getal af. 

o Maaltafeltoets op dinsdag: Oefen goed de maaltafels! 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

Meetkunde: 

o Soorten hoeken: We benoemen en tekenen een rechte hoek, een scherpe hoek en een stompe hoek. 

We zoeken deze hoeken ook in vlakke figuren (driehoek, rechthoek, …). 



o Vierkant en rechthoek: We herkennen, benoemen en beschrijven deze figuren. We tekenen ze in een 

rooster. 

♦ Spelling: Herhaling van de spellingsweg (verenkeling en verdubbeling) bv. bomen, bommen, inoefening 

van de verlengingsregel d/t, b/p (door de woorden langer te maken, horen we een d/t, b/p) bv. web, pop, 

bord, kast, ch/g woorden (als er een korte klinker a, e, o, u, i voorkomt en er nog een letter achter komt 

schrijven we de ch-klank bv. gracht, lucht), inoefenen van de ei/ij woorden (we denken aan het ei-

verhaal). 

♦ Nederlands: Thema: ‘Spelen maar’. 

o We oefenen het toneel van de prins en de 6 dienaars. 

o Inoefenen van de leestekens ? ! . : en , 

o Begrijpend lezen: ‘Dieren in de winter’. We zoeken informatie in de tekst. 

o Luisteren: Door goed te luisteren leggen we een figuur met vlakke figuren (driehoek, vierkant, ovaal, 

cirkel). 

o Op donderdag gaan we naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas a.u.b. 

o Op woensdag lezen we met onze leesmakker van het vijfde leerjaar. 

♦ W.O.: Thema: ‘Het weer’. We bespreken het weer a.d.h.v. de vier elementen (wind, bewolking, 

temperatuur en neerslag). We maken kennis met verschillende soorten thermometers en maken zelf een 

thermometer. En we leren werken met een thermometer en kennen de verschillende delen ervan. 

          Thema: ‘Tijd’. De nieuwe jaarkalender van 2023 wordt mee naar huis gegeven. Gelieve deze op 

een goed zichtbare plaats thuis op te hangen a.u.b. Zo kun je af en toe 

eens verwijzen naar een bepaalde maand of volgende maand. Ook 

krijgen de kinderen elke maand kaartjes mee naar huis om deze op 

hun nieuwe kalender te plakken. Alvast bedankt.  

♦ B.O.: Schrift: We leren de hoofdletter V. 

♦ Vrijdag: Joepie, geen school! 
 

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

♦ Donderdag: Bib! 

♦ Vrijdag: Dagje verlof! 

♦ Godsdienst: ‘Stilte en gebed’. Wat is stilte? We ervaren wat het met 

ons doet en dit bespreken we nadien uitvoerig. Wanneer en waar wil 

je dat het stil is? 

♦ Nederlands: ‘Ondergronds’.  

o We luisteren hoe het verder gaat met de zoektocht naar Martijn. Welke opdrachten moeten we 

uitvoeren om hem op het spoor te komen? Zo zullen we een wegbeschrijving uitleggen, woorden met 

de spellingsweg juist schrijven, luisteren hoe groenten best in een tuin geplant worden en een brief 

schrijven. 

o De verdubbelingsregel wordt deze week onder de loep genomen. 

o Poëzieweek: Elke dag komt een andere juf of meester in onze klas een gedicht voorlezen. 

o Nu zit in 3B alweer een nieuwe auteur in de auteursbox. We zullen eens uittesten of hij/zij ook leuke 

boeken geschreven heeft. 

♦ Wiskunde: ‘Blok 4’. 

o Oefenen op cijferend vermenigvuldigen. 

o Wat zijn nu ook alweer de tussenstappen bij het vermenigvuldigen van een getal kleiner dan 20 met 

een tienvoud? 

o We maken oefeningen op het schatten van uitkomsten. 

o Geld: Betalen, teruggeven, wisselen, … 

o We leren driehoeken benoemen volgens de zijden: gelijkbenige, ongelijkbenige en gelijkzijdige 

driehoeken. 

o Extra oefeningen op de klok. 

♦ W.O.: Thema: ‘Jaartje rond’. We herhalen alle leerstof.  

Thema: ‘De ruimte’. We starten met een nieuw thema. Hiervoor mag je informatie meebrengen: boeken, 

afgedrukte kopies, tekeningen, enz. 

♦ Muzo: ‘Schoolfeest: Talenten’. Het schoolfeest komt dichterbij en dat wil zeggen dat we gaan 

brainstormen over wat we allemaal kunnen doen. We maken groepjes en de leerlingen kiezen a.h.v. hun 

talent in welke groep ze verder aan de slag willen. 
 

 



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

♦ Godsdienst: We bekijken de symbolen van de kerk verder. Wist je dat het altaar van de kerk bijna altijd 

richting het oosten ligt? En dat de kerktoren zo hoog is dat het bijna de hemel kan raken? 

♦ Misschien ben jij gedoopt en heb jij toen een doopkaars gekregen? Neem gerust enkele foto’s mee zodat 

we er in de klas kunnen over vertellen. 

♦ Wiskunde: Deze week gaan we verder met het (handig) optellen en aftrekken 

van kommagetallen. Daarnaast gaan we ook nog de oppervlakte van 

verschillende figuren berekenen. 

♦ Nederlands: We oefenen de woorden ‘s’ als ‘c’ verder in, brengen de woorden 

‘k’ als ‘c’ aan en herhalen de woorden met ‘i’ als ‘ie’ We vliegen naar de maan. 

Letterlijk of figuurlijk? 

♦ Muzo: We bereiden het schoolfeest verder voor. 

♦ W.O.: We starten met een nieuw thema: ‘Spelen maar’. Pam en Teun vervelen 

zich, hoe gaan ze zich toch kunnen bezig houden? Ook ontdekken we de oude 

‘Kinderspelen’ van Pieter Breugel de Oude. Herken jij in het schilderij 10 

kinderspelen? 

♦ Woensdag: boeken van de bib meebrengen!  

 

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

♦ Frans: U12: ‘Il est quelle heure?’. Hoe vraag of zeg je hoe laat het is? We praten over onze dagindeling. 

De getallen tot 60 staan te wachten. 

Op dinsdag is de toets van U11. 

♦ Godsdienst: ‘De profeet Elia’. Elia is moedeloos, hij is ook een mens van vlees en bloed. Wie is zijn 

reddende engel? 

♦ Nederlands: ‘Kunstige Kids’. Lukt het je instructies te geven om een kunstige foto te maken? Welke 

indrukken wekken kunstwerken op bij jou? We genieten van kunstboeken. 

♦ Spelling: Woorden uit het Frans, aanhalingstekens. 

♦ Op woensdag gaan we tutorlezen. 

♦ W.O.: We werken verder aan ‘De aarde waar wij wonen’. 

♦ Op ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: We lezen de klok en berekenen tijdsduur tot op een seconde. We leren procenten nemen van 

getallen. Bij meetkundige voorstellingen kan je een verhoudingstabel gebruiken. We herhalen de leerstof 

van blok 4. 

♦ Op donderdag gaan we naar de bib.  

♦ Op vrijdag hebben we een verlofdag. Geniet ervan! 

 

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

♦ Donderdagvoormiddag: Bezoek aan ‘t SMIK. We vertrekken om 8.30 uur met de 

fiets. We zijn terug op school omstreeks 12.20 uur. Vergeet je helm en je hesje niet! 

Dit schoolbezoek staat in het thema van de studiekeuze. Zo komen we te weten hoe 

een secundaire school eruit ziet en welke vakken er allemaal worden gegeven. 

♦ Frans: Révision unité 25-28. We brengen een dialoog voor de klas op woensdag. 

♦ Muzo: CREATIEF MET COLORWALL: Onder begeleiding van een 

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

wereld van een schilder. We ontwerpen een decoratieve colorwall en maken hierbij 

kennis met schildertechnieken. Men belooft ons een succesbeleving die nog jaren 

nazindert. Dus ik ben alvast heel benieuwd. Deze activiteit kost €4 en gaat donderdag 

door. Breng kledij (slecht T-shirt, …) mee waarvan het niet erg is wanneer er een 

spatje (of iets meer dan een spatje) verf op komt. 

De leerlingen van 6B zijn deze week aan de beurt. 

♦ Nederlands: De zoektocht naar meneer Baldido loopt op z’n einde. Als we alle voorwerpen gevonden 

hebben die we nodig hebben om ons naar de tweede verdieping van het geheimzinnige huis te brengen, 

zijn we heel dicht bij het ontrafelen van het mysterie. 

Maandag maken we de (misschien wel de laatste) Avi-leestest. 

♦ Muzo: In ‘Pencil vs Camera’ maken we kennis met het werk van Ben Heine. 

 

 

 



Algemeen lagere school 
 

VERLOREN VOORWERPEN 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lang zullen we lezen! 
 Leesweetje: voordelen van lezen 

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

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

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

 Boekentips 

 

Gouwe ouwe:   Prins Blauwert – Marc de Bel 

Omdat prins Blauwert allergisch is voor alle 

kleuren behalve voor blauw, wordt het hele land 

blauw geverfd. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf 

lezen vanaf ca. 8 jaar. 

 

 

 

 
 

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

                                                 Lipscombe  

Wat is er allemaal gebeurd in 2022 en gaat er 

volgend jaar gebeuren met de online game Roblox? 

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

de makers en de coolste outfits. Met 

schermafbeeldingen in kleur uit het spel. 



 

 


