
 

Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Themaloos’. 

♦ Van dinsdag t.e.m. donderdag komt meester Rik stage doen in onze gele klas. Hij gaat de 

sensomotorische ontwikkeling van onze kleuters stimuleren waarbij alle zintuigen zullen worden 

aangesproken. We gaan volop kunnen ontdekken en experimenteren en reageren op allerlei nieuwe 

prikkels. 

♦ Op maandag en woensdag zijn er een inleefdagen voor nieuwe kleuters die na de herfstvakantie mogen 

instappen. Zie website voor meer info. 

♦ Op woensdag krijgen de kleuters hun kunstwerkjeskaft mee naar huis. Hier kunnen jullie samen nog in 

kijken en je kleuter laten vertellen over wat hij/zij gemaakt heeft. De kaft mag je thuis bewaren en verder 

aanvullen indien er later nog knutselwerkjes worden meegebracht. 

♦ Op donderdag vieren we de verjaardag van Lou. Hiep, hiep, hoera!! 

♦ Meebrengen mag: 

− Muziekinstrumenten zoals een speelgoedtrom (cfr. Bumba), trompet, gitaar, 

rammelaar… (getekend met naam a.u.b.). We hebben ze nodig voor ons 

grootouderfeest. Alvast bedankt! 

− Plastieken flesjes (50 of 33 cl). 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Herfst’.  

♦ We worden ons bewust van de veranderingen in de natuur. We maken een wandeling naar het pleintje 

met de kastanjebomen, notenbomen en beukenbomen. Daar leren we vele herfstvruchten herkennen en 

we verzamelen deze. Hoe groeien ze? Welke mogen we opeten? 

♦ Wiskunde: We gaan met de herfstvruchten experimenteren, sorteren, tellen, vergelijken, … In welk 

mandje zijn er veel, waar zijn er weinig? 

♦ Muzo: Met al die herfstmaterialen maken we gekke rommelsoep in de grote soeppot. Hierbij hoort een 

leuk vers om uit te beelden. 

♦ We gaan spelenderwijs oefenen voor een dansje voor ons optreden. 

♦ Catechese: Naar aanleiding van Allerheiligen vertellen we het verhaal met prenten ‘Muisje leeft niet 

meer’. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Het dierenrijk - De dieren uit de dierentuin zijn los!’ 

♦ We zetten onze laatste week rond ‘het dierenrijk’ in en gaan op 

ontdekking in de dierentuin.  

Dit stond namelijk nog op onze brainstorm en moeten we dus zeker 

kunnen afvinken! 

♦ Wist je dat elk dier een talent heeft? Laten we deze samen ontdekken. 

Misschien kan jij net zo snel lopen als een tijger? Of ben je even 

zorgzaam als een wasbeer? We gaan deze week werken aan een positief zelfbeeld. 

♦ Ook oefenen we op het omschrijven van dieren. Hoe ziet het dier er uit? Waar leeft het? Is het groot of 

klein? Wat eet het?... Dit doen we met behulp van raadselspelletjes en andere gezelschapspelen. We 

leren zelfs dieren kennen waar we nog nooit van hebben gehoord… Ken je de blobvis al? 

♦ Tenslotte besteden we nog aandacht aan de kleuren van de dieren. Welke dieren zijn oranje zoals onze 

klas? Zijn er dieren met meerdere kleuren?... 

 

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


♦ Het is bijna herfstvakantie! 

♦ Wat je mag meebrengen: 

− Een foto/filmpje van jouw talent. 

− Speelgoed dieren van de dierentuin. 

− Kostuums dieren uit de dierentuin. 

− Plastic emmertjes van kerstomaatjes (om mee te knutselen). 

♦ Extra informatie: Vrijdag namiddag gaan we naar de geitenboerderij. We zullen op tijd terug op school 

zijn om naar huis te vertrekken. 

 

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

♦ Thema: ‘Heksen’ en ‘Soms ben ik wel eens bang, verdrietig…’. 

♦ We durven fantaseren en verbeelden ‘in het sprookjesbos’. Heerlijk verkleden met sprookjeskleding en 

verhaaltjes bedenken! We spelen in ons heksenhuisje en maken pompoenenpap. 

♦ Wiskunde: ‘We tellen tot 6’. We kopen in de heksenwinkel heksenlekkernijen! ‘Vol en leeg’. We maken 

heksensoep met herfstvruchten. 

♦ Emotionele ontwikkeling: Gevoelens verkennen. 

♦ Geloofsopvoeding: Centraal staat hierbij het boek: ‘Kikker en het vogeltje’. Hierbij gaan we even in op 

‘dood gaan’. We voelden aan dat onze kleuters hier heel wat over te vertellen hadden nadat ons visje 

eerder deze maand was dood gegaan. 

♦ Ook gedenkprentje of ander voorwerp dat je kleuter bewaart als herinnering van een geliefd/gekend 

persoon/dier zijn welkom in de klas (alles tekenen met naam). Vermeld de aanspreeknaam (oma, nonkel, 

…) schrijf er iets bij over wat ze samen deden. 

♦ Natuurlijk willen we ons klasfotoboek graag aanvullen met foto’s van onze kleuters met hun 

grootouders. Ze zullen er honderduit over vertellen! Graag de foto’s kleven op het meegegeven blad. 

Dank u. 

♦ Gezocht voor ons dansje voor de grootouders: Verkleedkleren van heksen en ook bijhorende bezems. 

We hebben al heel wat in onze verkleedkoffer maar nog niet voldoende. We zoeken ook grote pollepels. 

Je hoeft niets te kopen. 

Graag voor onze klasverrijking en dans: Kleine pompoentjes. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. 

♦ Deze week gaan we op in het sprookje ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. We zoeken een oplossing om 

een kabouter die bang is in het donker te helpen om zijn angst te overwinnen. 

♦ Met allerlei attributen proberen we het verhaal na te spelen, rekening houdend met de verhaallijn. Hierbij 

gebruiken we beweging, intonatie en expressie. 

♦ We oefenen op het vlot en nauwkeurig tellen van 0 naar 7 en terug met dwergen, appels, spiegels, … 

Soms zijn deze mooi geordend maar soms worden ze ongeordend weergegeven. We leggen het 

getalbeeld, herhalen een patroon, … 

♦ Met behulp van een toverspiegel en het bijbehorende versje, praten we over wat we mooi vinden aan 

onszelf en aan elkaar. Zo zien we in dat iedereen uniek is. 

♦ We luisteren naar de muziek voor het grootoudersfeest en proberen samen te brainstormen over wat we 

willen laten zien op het podium, hoe we het gaan uitbeelden. 

♦ Meebrengen: 

− Prentenboeken, sprookjesboeken, liedjes, verkleedkleding rond ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. 

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

− Maandag: Fiets, helm, handschoenen (bij koud weer) en fluovest voor het fietsparcours. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘Griezelen in het kabouterbos’. 

♦ Het wordt steeds maar donkerder in het kabouterbos, het lijkt wel een beetje te griezelen. De kabouters 

in het bos vinden het wat eng en zijn een beetje bang. Wat doen wij als we bang zijn? Wie of wat hebben 

we nodig en kan ons lichtje zijn als we bang zijn in het donker? 

♦ We ontdekken alle griezels in het bos en leren wat we moeten doen als we bang zijn. We trotseren onze 

angsten en vieren uiteindelijk samen met z’n alle een griezel feest met lekkere zelfgemaakte 

pompoensoep.  



♦ Meebrengen: 

− Maandag: Fietsparcours. 

− Griezelspulletjes, pompoenen, … 

− Bodem van een plastic fles (1,5l), ongeveer 15 à 20 cm hoog (voor diegene die het 

nog niet hadden meegenomen). 

− Woensdag: 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) een voorwerp voor het lettercircus 

dat begint met de letter ‘F’. 

− Vrijdag: de kleuters mogen in een griezel kostuum naar de klas komen. 

 

Algemeen kleuterschool 
 

 

Middagtoezichter gezocht voor bij de kleuters 

vrijwilligersvergoeding €7 per uur 
 

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

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

 

    Beweegtip: ‘Knikkers overbrengen’ 
 

Materiaal: 5 knikkers en twee doosjes. 
 

Leg twee doosjes op een afstand van 2 meter uit elkaar. In één van deze twee 

doosjes liggen 5 knikkers. Je kind gaat aan dat ene doosje liggen in ruglig,  

neemt een knikker uit de doos en rolt over de lengte-as (= potloodrol)  

naar het andere doosje en legt daar de knikker in. 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B Maandag 21 november voor K3A – K3B  

Dinsdag 25 oktober voor K2 Dinsdag 29 november voor K2 

Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C  

                                                             December = geen fietsparcours 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
    

Lekkerste week 4de leerjaar 
Het vierde leerjaar organiseert een lekkere week ten voordele van hun talentklassen. 

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

ALLE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL MOGEN 

DIE DAGEN €1 à €2 MEEBRENGEN OM IETS TE KOPEN. 
 

Maandag 24/10: SOEP: € 1,00 per kom 

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

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

In de eetzaal kunnen de kinderen een hotdog kopen. 
 

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

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

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

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

 



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

                                      Die zichtbaarheid kan je vergroten door fluohesjes of felle kleuren  

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

                                      of een fietsvlaggetje te gebruiken. 
 

 

       FIETSERSBOND 

         KASTERLEE 
Vrijdag 21 oktober van 8.00 – 8.30 uur:   ACTIE ZAGERIJSTRAAT 
Als je deze actie wilt steunen, mag je naar het voetpad op de hoek van de 

Zagerijstraat/Leistraat komen om 8.00u. 
     Hun streefdoel: 

      -   Ruimte voor de fietsers (aanpassing parkeerbeleid) 

      -   Ontmoediging sluipverkeer (Herentalsesteenweg – Schoolstraat)  

      -   Veilige fietsroute (niet enkel in de schoolomgeving) 
 

 

Kledinginzamelactie 

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

onder het fietsenrek van de Kloosterstraat zetten. 

De opbrengst is ten voordele van De Parel. 
 

 

   

Kalender:   

♦ Vrijdag 21/10: Dag van de Jeugdbeweging. 

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

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

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

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

♦ Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

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

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

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

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

♦ Woensdag 16/11: namiddag (inschrijven via deze link) 

                                  MOEV unihockey tornooi in Sporthal Tielenhei (2de en 3de graad) 

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

♦ Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

♦ Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

♦ Donderdag 1/12: 6de leerjaar naar Brussel 

♦ Woensdag 6/12: Sint op bezoek 

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

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

♦ Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.15 tot 17.00 uur t.v.v. de zeeklassen 

https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/trakli22/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K6dwthqPIOBzAdAkviKH6yD4rkK30TrNl8nqj1rkjBY3kQ/viewform


♦ 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: ‘Allerheiligen’. We staan even stil bij verdriet en verlies. Je mag een herinnering 

meebrengen van iemand of iets die je verloren bent, bv. een gebedsprentje, een foto van je dier, …  

♦ Nederlands: Kern 3: ‘De keizer en zijn duizend dokters.’. We leren de letters ‘d’, ‘oe’ en ‘z’. Op welke 

plaats horen we de letter: vooraan, in het midden of achteraan?  

Probeer zeker in de vakantie dagelijks even te oefenen. Start met de letters uit het letterdoosje en oefen 

ook enkele blaadjes in het ‘veilig en vlotje’. 

♦ Wiskunde: We leren optellen en aftrekken tot 6. We herhalen alle splitsingen en bewerkingen tot 6. We 

leren het getal 7 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en schrijven. We leren vanuit 

verschillende plaatsen naar voorwerpen kijken. 

♦ Schrijven: We starten met schrijven van onze letters. Deze week schrijven we de letter ‘i’, ‘m’, ‘k’, ‘s’ en 

‘e’. 

♦ WO: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!’ Zou jij onzichtbaar willen zijn? Hoe doen de dieren dat? 

♦ Circuit: ‘Herfst’. Op dinsdag werken we in groepjes aan herhalingsopdrachten van Nederlands, wiskunde 

en WO. 

♦ Muzo: We werken met gedichtjes rond de herfst. 

♦ Dinsdag krijgen we een rondleiding in de bib. We kiezen dan ook voor de eerste keer een boek. Dit blijft 

thuis tot het volgende bibbezoek. Je kan dit opvolgen in deze nieuwsbrief. 

♦ Woensdag zijn het oudercontacten. 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Op verkenning in de natuur’. Bezorgt de natuur ons angst of verwondering? Hoe 

zorgen God en de mensen voor de natuur? 

VOORTAAK VOOR 2A TEGEN MAANDAG: Ga eens op zoek naar 2 foto’s van 

de natuur. Dit kan een foto zijn uit de krant, een tijdschrift, vakantiefoto’s, een foto 

van het internet afdrukken, … Zoek één foto van de natuur die je heel mooi vindt en 

ook één foto van de natuur die je eerder angstig maakt. 

♦ Wiskunde: Tellen tot 100. 

Getallen: 

o De keerhandeling: Voorbereidende oefeningen op de maaltafels met materiaal. 

o De maaltafel van 2: We maken veel concrete oefeningen met materiaal bv. leg 6 keer een groepje van 

2, ook gaan we deze oefeningen tekenen bv. teken 6 zakjes met 2 snoepjes om zo over te gaan tot de 

abstracte oefeningen. We tellen met sprongen van 2. Dit kan je ook thuis oefenen, ook de sprongen 

van 5 en 10 kunnen reeds aan bod komen. 

o De kinderen krijgen van elke maaltafel kaartjes mee naar huis om deze toch wel dagelijks te oefenen 

(deze stop je best in een doosje, het doosje mag thuis blijven). 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

o T – E bv. 60 – 3 = 57, T – TE bv. 90 – 54 = 90 – 50 – 4 = 36 

Meetkunde: Evenwijdig en loodrecht: we leren evenwijdige en loodrechte lijnen herkennen en 

tekenen. 

♦ Spelling: Inoefenen van woorden met au/ou en ei/ij, herhaling van de klanken “eeuw” en “ieuw” (denk 

aan de letter “u”) en ng/nk, aanbreng van de doffe e zoals in wortel (we schrijven de doffe e met de 

letter e en GEEN “o” of “u”). 

♦ Nederlands: Thema: ‘Heksenstad’. 

o We proberen te vliegen als echte heksen door de tekst correct te lezen. 

o We gaan donderdag naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas. 

o Woensdag: voorlezen met (groot)ouder(s). Wie zich hiervoor heeft ingeschreven mag om 11.25 uur 

naar de gang van het tweede leerjaar komen (eerste verdieping in blok D). We zorgen voor een 

aanbod voorleesboeken. Je mag ook van thuis een leuk boek meebrengen om voor te lezen. Alvast 

bedankt. 

o Vrijdag maken we kennis met onze leesmakker van het vijfde leerjaar. 



♦ W.O.: Thema: ‘Herfst’. Bomen en hun vruchten: Welk blad hoort bij welke vrucht? Welke vrucht hoort 

bij welke boom? Wat zijn de delen van een paddenstoel? Doorschuif i.v.m. de herfst. 

Thema: ‘Tijd’. Maandoverzicht: We staan stil bij de gebeurtenissen uit de maand oktober. Wat is het 

verschil tussen een schooljaar en een kalenderjaar? Hoeveel zaterdagen zijn er in deze maand? Hoeveel 

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

maand telt. De kinderen krijgen kaartjes mee naar huis om op de jaarkalender te kleven bij de maand 

oktober. 

♦ B.O.: Schrift: We herhalen de letters q en x. 

♦ Van maandag tot en met donderdag is juf Sarah in 2A. Zij zal een heel deel van de lessen op zich nemen, 

afwisselend met juf Sofie. 

 

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

♦ Woensdag is juf Vanessa op nascholing. Ze zal vervangen worden door juf Laura. 

♦ Donderdag is het bib-tijd! Denk aan jouw boeken zodat je genoeg leesvoer hebt voor tijdens de 

vakantie. 3B heeft dan extra veel tijd voor de Stilton leeschallenge! 

♦ Vrijdag mag iedereen verkleed als griezel naar school komen. We hebben ondertussen ontdekt wat 

voor griezel we zijn en het zou dan ook tof zijn om op vrijdag allemaal geesten, weerwolven, vampiers, 

felteux en heksen te mogen ontvangen. 

♦ Godsdienst: Allerheiligen en Allerzielen. Een weekje vakantie staat voor de deur, maar weten we wel 

waarom we net die week vakantie hebben? Wie of wat herdenken we met Allerheiligen en wie of wat 

met Allerzielen? Welke betekenis schuilt achter deze twee dagen? 

♦ Nederlands: ‘De griezelclub’. We weten ondertussen wat voor soort griezel we zijn 

en we zullen hier nu meer over lezen zodat we ons echt kunnen inleven in onze rol.  

We kunnen met elkaar praten over wat we best doen wanneer we ergens bang voor 

zijn.  Kunnen we elkaar hiervoor tips geven?  

We luisteren naar een fragment uit het boek ‘De Griezels’ van Roald Dahl. Kunnen 

wij zelf een gemene grap bedenken? 

We schrijven een recept voor een toverdrankje. Hierdoor wordt het duidelijk dat 

lidwoorden bepaalde betekenissen kunnen hebben. 

Wat heeft Kaketoe van de geluksvogels deze week voor 3B in petto? 

♦ Wiskunde: Blok 2. Nu we weten hoe we de tussenstappen moeten schrijven bij het optellen tot 1000 

zonder brug, gaan we nu leren hoe we dit best doen bij het optellen tot 1000 met brug. 

Wat is een gebogen en een gebroken lijn?  Wat is een rechte en een lijnstuk?  Hoe benoemen we een 

punt? 

Weet je het nog?  Een teller, een breukstreep en een noemer zijn delen van een breuk. Ze vertellen ons in 

hoeveel gelijke delen we de chocomoussetaart verdelen en hoeveel delen we hiervan mogen opeten.  

Breuken ... lekker toch?! 

2 dimensies en 3 dimensies hebben voor ons geen geheimen meer. 

Cijferend optellen herhalen we nog eens met een 4 op 1 rij. Oefen thuis nog op de maal- en deeltafels en 

op het lezen van de tijd op een wijzer- en/of digitale klok. 

♦ W.O.: ‘De appel en de boom’ + ‘De axenroos’. Het thema over ‘de appel en de boom’ wordt definitief 

afgesloten met een laatste toets op maandag (zie agenda). We maken kennis met het land van Axen. Daar 

woont Pawapobe en hij heeft 10 speciale dierenvrienden. Deze 10 vrienden hebben hun eigen kenmerken 

en eigenschappen. De komende weken zullen we te weten komen waarom ze zo speciaal zijn. 

♦ Muzo: We verdiepen ons in de wereld van de spiegelingen en maken gespiegelde pompoenen. 

We werken verder aan onze kubistische herfstbomen. 

 

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

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

verklaren. We zingen het themalied ‘Adem in en adem uit’. 

♦ Wiskunde: Werken met verhoudingen dan maken we alles evenveel keer kleiner of groter. 

Cijferen: natuurlijke getallen tot 10 000 vermenigvuldigen en delen. Eerst schatten, dan de oefening 

oplossen. Vanaf deze les kunnen we naast liter, deciliter en centiliter ook de milliliter gebruiken. We 

berekenen de tijdsduur tussen dagen, weken, maanden en jaren. De datum kan je op verschillende 

manieren schrijven. Wie weet al wat een schrikkeljaar is? Hoeveel maanden heeft een trimester? 

Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 



♦ Nederlands: Thema: ‘Het huis van mijn dromen’. We maakten al kennis met het droomhuis van 

Cordelia. Nu brengen we een bezoekje aan Cordelia’s kamer. Een echte rommelkamer! Is jouw kamer 

ook een rommelkamer? We bereiden ons voor op de voorstelling van ons droomhuis! 

♦ W.O.: Eindelijk… Talentklassen! We kijken al even binnen en maken een eerste kennismaking met ons 

verblijf. In ons boekje kunnen we de activiteiten al eens bekijken. Wanneer gaan we slapen? Hoe laat is 

het ontbijt? Is er ook een vieruurtje? Met hoeveel op de kamer? Nog vragen? 

♦ Muzo: De lekkerste week! Iedereen helpt een handje: Alles klaarzetten, centjes ontvangen, weergeven en 

tellen! 

♦ Bib! Vergeet je boeken niet! 

 

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

♦ Frans: Unité 5: Het begin van een nieuw unité. We leren de ontkenning en we leren enkele bijvoeglijke 

naamwoorden aanpassen aan het zelfstandig naamwoord. 

♦ Godsdienst: ‘Kerkelijk jaar’. In de herfstvakantie denken we aan Allerheiligen en Allerzielen, maar wat 

is dat eigenlijk? 

♦ Muzo: We maken een lampion voor de lampionnentocht die de ouderraad op 18 november organiseert. 

Denken jullie aan een glazen potje? Verder boksen we een stopmotion in elkaar. 

♦ Nederlands: ‘Alles komt goed, altijd’ is een boek dat geschreven is door Kathleen Vereecken. ‘Alles 

komt goed, altijd’ is het ontroerende verhaal van Alice, een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en dat haar familie uiteen ziet vallen. We lezen dit boek deze week samen in de klas en 

passen onze kennis van spelling en taalbeschouwing hierop toe. 

Wat is tutorlezen en wie zal na de herfstvakantie onze tutormakker zijn? 

♦ Spelling: Woorden met ‘ch’ en ‘cht’, tegenwoordige tijd, herhaling reeds geleerde delen regel- en 

onthoudboekje. 

♦ W.O.: ‘Mediawijsheid’. We werken dit thema af. Cyberpesten, echt not done! Digitale 

media zijn niet meer weg te denken uit ons leven, maar hoe ga je ermee om? Kunstmatige 

intelligentie, je hoort er steeds meer over. Zo, nu ben je supermediawijs! We oefenen 

verder op hoe je je handen moet plaatsen tijdens het typen. 

Welke regels zijn er in het verkeer? Hoe moet je reageren in bepaalde situaties? 

♦ Wiskunde: Van breuken naar kommagetallen en omgekeerd, vraagstukken over 

bewerkingen met kommagetallen, verhoudingen en kansberekening, ruimtelijke oriëntatie 

en tekenen op schaal.  

♦ Bib: Donderdag gaan we naar de bib. Vergeet je boeken niet! 

♦ Zwemmen: Vrijdag gaan we zwemmen. Breng op 21/10 een extra broek en T-shirt mee om in te 

zwemmen. Dit is best lichte kledij zoals een pyjamabroek of joggingbroek. Op 28/10 zal 5C tijdens de 

middag zwemmen. 

♦ In 5A en 5B hebben we te weinig hoofdtelefoons om aan te sluiten op de chromebooks. Hebben jullie 

thuis nog oortjes liggen die uw kind voor zichzelf in de klas mag houden? Breng maar mee! 

♦ Juf Lindsey zal op woensdag op bijscholing zijn. Juf Silke zal haar die dag vervangen. 

 

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

♦ Bewegingsopvoeding: Vrijdag gaan we zwemmen met kleren. Je hebt je gewone zwemkleren nodig, 

maar breng zeker ook een lange broek en een T-shirt mee. Vergeet natuurlijk ook je fiets, helm en hesje 

niet. 

♦ W.O.: Het Beroepenhuis en VDAB organiseren de ‘Digitale Talentenmaand’. In het kader van die 

talentenmaand krijgen we de kans om donderdag enkele technische opleidingen van naderbij te 

ontdekken in de gebouwen van de VDAB in Herentals. 

We vertrekken om 11.30 uur en zijn terug in school omstreeks 16.30 uur. 

We maken de verplaatsing met de fiets. Vergeet dus je helm en fluohesje niet. Regen? Koude? Zorg ook 

voor aangepaste kledij. De leerlingen trekken best kledij aan die vuil mag worden, een lange broek en 

stevige schoenen. Iedereen brengt een rugzakje mee met wat drinken en een tussendoortje. 

In de voormiddag zijn we nog op school en is er les! Breng dus ook je boekentas mee! 

Alle kinderen blijven ’s middags op school eten. 

♦ Wiskunde: We sluiten blok 2 af met… een toets. Woensdag toets getallen en bewerkingen + LPD. 

Donderdag toets meten + metend rekenen. 



♦ Nederlands: Maandag gaan we verder met het thema Junglekoorts. We leren heel wat bij over de 

verschillende lagen in het regenwoud en we herhalen ‘onderwerp’ en ‘persoonsvorm’. 

♦ Deze week starten we ook met het maken van een junglespel om te spelen met onze petekindjes. We 

bedenken vragen, opdrachten, een spelbord en spelregels. Het nodige materiaal breng je in de loop van 

de week mee naar school. Deze week werken we het spel uit tijdens Nederlands en muzo. 

 

Algemeen lagere school 
 

Op woensdagnamiddag 16 november gaat het MOEV unihockey tornooi  
door in Sporthal Tielenhei in Tielen.  

Dit is een namiddag sporten voor de leerlingen van de 2de en 3de graad.  

Meer info en inschrijven voor het tornooi kan via deze link. 
 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K6dwthqPIOBzAdAkviKH6yD4rkK30TrNl8nqj1rkjBY3kQ/viewform

