
Van maandag 26 september tot en met vrijdag 30 september 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Ballen en Ballonnen’. 

♦ We ontdekken een klas vol verschillende ballen en ballonnen. Hiermee gaan we sorteren en vergelijken. 

Welke is de grootste? Welke de kleinste? Waar moeten alle rode ballen? En waar de blauwe? 

♦ We spelen elke dag een contact spelletje met de bal. Hierdoor leren we onszelf en de 

anderen beter kennen. 

♦ Nellie en Cezar komen mee bewegen met de bal. Zo oefenen we spelenderwijs de 

begrippen: in, op, boven, onder, ver weg, dicht bij, … en worden onze ogen sterker door de 

beweging van de bal of ballon te volgen. 

♦ Onze creatieve handen mogen met balletjes door de verf rollen of stempelen met ballonnen 

en zo een heus kunstwerk creëren.  

♦ Als echte toeschouwers mogen we genieten van het Tiktak spel dat de juf voor ons speelt. 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris  

♦ Thema: ‘Gezonde voeding’. 

♦ We gaan op stap met de familie Versluis in hun gezonde huis in de smikkelstraat. We maken kennis met 

de nieuwe voedingsdriehoek. Zo leren we welke voeding gezond is voor ons lichaam. 

♦ We gaan allerlei etenswaren waarnemen en proeven. Zo ontdekken we ook verschillende smaken: zoet, 

zuur, zout, … Wat vind jij lekker? 

♦ We maken speeldeeg. Hier kunnen we mee exploreren en experimenteren en oefenen zo onze fijne 

motoriek. 

♦ Verkeersopvoeding: We dragen de gordels in de auto. Een plezierig versje gaan we hierbij spelend 

uitbeelden. 

♦ Taal: Kunnen we gericht antwoorden op de vraagjes over het verhaal met prenten: ‘Kareltje Kookpot’? 

♦ We leren een juiste knipbeweging aan en experimenteren volop met onze knipdozen. 

♦ Muzo: Met houten lepels kunnen we muziek maken. We leren gericht luisteren naar de begeleidende 

melodie die aangeeft wanneer we mogen trommelen of rommelen in de pot. 

♦ Catechese: Ons catechesehoekje wordt uitgebreid met ons rituelendoosje en gebedskaartje. Zo stimuleren 

we onze verbondenheid met elkaar, rekening houden met elkaar, elkaar helpen, … 

♦ Meebrengen op maandag: Eén stuk groente naar keuze. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘TOET TOET’ week 2.  

♦ Deze week ontdekken we nieuwe voertuigen. Voertuigen die we misschien nog nooit 

gezien hebben of een gekke naam hebben. Zo verwonderen we ons over de nieuwe 

woorden die we leren. 

♦ Sommige voertuigen zijn snel, andere weer traag. Laten we racewedstrijden organiseren! Welke 

racewagen was de snelste? Welke ging een beetje trager? We gebruiken ook zandlopers en timers om te 

experimenteren met tijd. 

♦ We krijgen de kans om veel samen te werken deze week. Zo maken we samen een racebaan, bouwen we 

een carwash…en nog veel meer. Samen staan we sterk! 

♦ We staan er ook even bij stil dat niet alle voertuigen zo goed zijn voor onze aarde. Wat kunnen we doen 

om de aarde te helpen? Welke voertuigen kunnen we best gebruiken? 

♦ Graag meebrengen deze week (met naam getekend a.u.b.): Een foto waarop je een voertuig gebruikt 

dat goed is voor de aarde (bv. fiets, step, skateboard, …). 

 

 

 

 

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


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

♦ Thema: ‘Kermis in de klas’. 

♦ Onze oog-handcoördinatie wordt speels geoefend bij het eendjes vissen en de spelletjes met ballen. 

♦ Ook de ballonenman geeft ons oefenkansen om ballonnen te vangen en op te gooien en te meppen met 

de vliegenmepper!  

♦ We lezen stappenplannen om allerlei opdrachten met patatjes uit te voeren. Waar komen patatjes 

vandaan? Wat kan ik maken van patatjes? 

♦ Onze zintuigen in actie: we kijken, ruiken, voelen en proeven. Hmmmm! 

♦ Onze winkel wordt een friet- en smoutebollenkraam. We spelen onze belevingen van het 

kermisweekend na in onze kermisklas. Met 2 handen kneden we smoutebollen met plasticine 

of klei. 

♦ Gevraagd: Mama / grootouder: graag 2 helpende handen op maandagvoormiddag. 

♦ Meebrengen op maandag: Een aardappel. 

♦ Meebrengen op dinsdag: Fiets of loopfiets getekend met naam. 

 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K3A, K3B en K2: 
 

We herhalen samen het verhaal ‘Er was eens een koning’. De kleuters bouwen het verhaal samen op. 

We ‘waterdansen’ het zwaailiedje. Hierbij maken we ons schoudergewricht goed los. We knippen de ‘baard 

van de koning’ en oefenen daarbij het knippen op een lijn. We oefenen met de fijne motoriekdoosjes…  

Als afsluiting spelen we samen het spelletje ‘de koning zegt…’. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘In de supermarkt’. 

 We brainstormen over wat we al weten rond ‘de supermarkt’. Daarbij stellen we onderzoeksvragen op 

waarop we een antwoord willen vinden en bedenken we hoe onze klaswinkel er uit moet zien. 

 Vertrekkende vanuit de brainstorm gaan we aan de slag om onze klassupermarkt in te richten. Hierbij 

komen heel wat dingen aan bod: voedingswaren sorteren en groeperen, de prijs bepalen (duur of 

goedkoop, hoeveel euro), reclamefolders maken, streepjescodes maken, promo’s bedenken en 

neerschrijven, een naam bedenken voor de winkel. 

 Als de winkel open gaat, kunnen we aan rollenspel doen. Zo leren we het beroep winkelbediende kennen 

en de bijbehorende taken. We leren ook bewust consumeren. We maken kennis met kopen, verkopen en 

betalen op verschillende manieren. 

 Meebrengen: 

− Op woensdag mogen de 5-jarige kleuters een voorwerp meebrengen voor het 

lettercircus dat begint met de letter ‘C’. 

− Reclamefolders. 

− Maandag fietsparcours: Vergeet je fiets, helm en fluohesje niet en eventueel 

handschoenen bij koud weer.  
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘De supermarkt’. 

♦ Onze winkel in de klas is tijdens de eerste weken al goed verkend. Vanaf deze week breiden we onze 

winkel samen uit. We sorteren alle producten per productsoort en richten onze winkel in a.d.h.v. 

pictogrammen. 

♦ We maken prijsetiketten waarop we moeten tellen hoeveel muntjes we moeten betalen. Ook op de 

boodschappenlijstjes moeten we goed tellen wat we nodig hebben. We oefenen dus volop tellen tot 10. 

♦ Reclameposter, prijslijst, etiketten, … Alles ontwerpen we zelf. Zo oefenen we om letters te herkennen 

en leren we waarom we al die letters en woorden allemaal nodig hebben. 

♦ In onze winkel zijn zowel klanten als een verkoper nodig. We leren deze rollen te spelen tijdens het spel. 

♦ Donderdag komt onze verteljuf langs om een leuk verhaal voor te lezen. 

♦ Meebrengen: Reclamefolders van de supermarkt. 

− Op woensdag mogen de 5-jarige kleuters (geboortejaar 2017) een voorwerp meebrengen voor het 

lettercircus dat begint met de letter ‘C’. 

− Maandag is het fietsparcours, neem dus zeker je fiets en helm mee (met naam erop a.u.b.). 
 



Algemeen kleuterschool 
 

 

middagtoezichter gezocht voor bij de kleuters 
 

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

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

 

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

        (kleuters die geboren zijn in 2018) 

Uitstap: Natuurleerpad: Ed de eekhoorn. 
Op donderdag 6 oktober willen we vragen om je kleuter te brengen tot op de speelplaats van ’t Bosvriendje,                     

Brengen: 8.45 uur                                                                                       Poederleesteenweg 67 in Lichtaart. 

Ophalen: 15.10 uur  

Verdere info volgt. 
 

 

       Beweegtip: ‘Flamingo’ 
Daag je kind uit om op één been te staan. (Je mag meedoen) 

Tel steeds samen de seconden die lukken.  

Let op dat je beide benen ongeveer evenveel oefentijd geeft want dat is nodig voor een  

goede evenwichtsontwikkeling. 

Indien het goed lukt, kan je je kind elke avond en elke ochtend de tanden laten poetsen  

op één been. Om de paar seconden laat je je kind wisselen van been. 
 

 

Data fietsparcours 
 

MAANDAG 26 SEPTEMBER VOOR K3A EN K3B 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   
 

 

Woensdag 12 oktober: 

31ste editie van de Kastelse scholencross 
De leerlingen van de lagere school lopen in de voormiddag.  

De kleuters komen op woensdagnamiddag aan de start. 
 

Als jullie kleuter graag meedoet aan de scholencross moet je  

hem/haar inschrijven via DEZE LINK, ten laatste op 3 oktober.  
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

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. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OZHnfcYSM7eSJKT-UtyoYm8LPTeoXiHBdWubDbt5JGg/viewform?edit_requested=true


 

           Woensdag 28 september  

 is het DAG VAN DE SPORTCLUB!  
 

Op deze dag mag iedereen trots tonen tot welke sportclub  

hij/zij behoort en in de outfit van je sport naar school komen.  

Natuurlijk mag andere sportieve kledij ook. 

 

 
 

              Ons kleuterteam zoekt…  deze dierenknuffels: 

                                             krokodil, koala, hagedis, aap, varken, vogel, hond, kikker, leeuw, rups, uil 

                   Grootte: maximum ongeveer 30 cm 

 

                   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! 
 

 

 
 

De bibliotheek van Kasterlee organiseert opnieuw ‘Voorlezen op zaterdag’ voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 

Het eerste voorleesuurtje is al op zaterdag 24 september. Onze vrijwilligers gaan hun beste beentje 

voorzetten om er een aangenaam uurtje voorlezen en knutselen van te maken. 
 

        In deze flyer vind je meer info. 
 

           
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FMlL53oYPvnehg_Ssf5M_hzzT7HxGGRP/view?usp=sharing


    Activiteiten herfstvakantie 2022 
Hoe kan je een goedgevulde herfstvakantie plannen voor je kinderen?  
 

Info via deze link. 

Of neem contact op met de dienst vrije tijd van Kasterlee, tel.: 014 85 99 23  
 

 

Kalender:   

 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: kleuters met geboortejaar 2018 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 

                                          Voormiddag voor alle lagere school kinderen 

                                          Namiddag voor kleuters (inschrijven is verplicht) 

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

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

 Woensdag 19/10: kleuters met geboortejaar 2019 - 2020 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 

 Vrijdag 18/11: 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 
 Woensdag 21/12: rapport + sportrapport 

 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: ‘Ik ben ik, jij bent jij, iedereen is anders’. Deze week werken we rond een thema over samen 

zijn / een groep vormen. We leren elkaar nog wat beter kennen en ontdekken dat we allemaal uniek zijn, 

maar toch ook een deel van het geheel. 

https://drive.google.com/file/d/1w3O-FH_uUNuXYnwHGSOc5_8MD_4WDVyz/view?usp=sharing


 Nederlands: Kern 1: ‘Lijkt me logisch’. We leren de letters ‘e’ en ‘v’. We kennen ondertussen al heel 

wat letters. Met de letters uit het letterdoosje kan je thuis al heel wat woorden maken en lezen. Ook in 

het ‘veilig en vlotje’ kunnen we al heel wat lezen. Als het moeilijk gaat, kan je misschien eerst het woord 

voorlezen en je kind herhaalt dan. 

 Wiskunde: We herkennen een volgorde in een rij. We gaan optellen en aftrekken tot 4. We leren het 

getal 5 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en schrijven. 

 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.  

 Muzo: We brengen donderdag een pasfoto mee. 
 

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

 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’. Afsluiten van het thema. 

 Wiskunde: Getallen: 

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

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

 
 2 3 

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

 
o Verkenning van het 100-veld met tientallen. 2 1 

o Tientallen (10, 20, 30, 40, …) rangschikken. 

o Optellen/aftrekken met tientallen. 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

o Getallen tot 100 splitsen en samenstellen: T + E, E + T bv. 40 en 2 is 42, 94 = 9T en 4E, we leggen 

getallen met onze getalkaarten, 35 = 30 + 5, 5T + 3E= 53 (T = tientallen, E = eenheden). 

o Logisch en probleemoplossend denken: Getallendoolhof: werken in stappen, een getallendoolhof 

opbouwen, een getallendoolhof oplossen. 

 Spelling: We oefenen op woorden uit de vriendjesflat (arm, helm, dwerg).  

o Aanbreng van de leestekens . ! ?. 

o Inoefenen van woorden met een andere klinker (eu, oe, ie, ui). 

o Inoefenen van klinkers/medeklinkers. 

 Nederlands: Thema: ‘Een leesworm in de boekenhoek’. We luisteren naar het verhaal van 

opa en Saar. Door goed te luisteren maken we de boekenkamer van opa nog gezelliger. 

Donderdag gaan we naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas. 

Thema: ‘Dolle dierenpret!’. We luisteren naar een verhaal en voorspellen wat er gaat gebeuren. 

 W.O.: Thema: ‘Onze school’. We reizen woensdag terug in de tijd. Hoe was het vroeger op school? Wat 

is er anders dan nu? Kledij op woensdag: jongens: donkerkleurige broek,  

                                                                     meisjes: donkerkleurige rok of jurk. (of broek) 

 Schrift: We herhalen de kleine letters i, j, k en f. 
 

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

 Donderdag: bezoek aan de bib. Breng al jouw boeken mee!! 

 Godsdienst: ‘Vergeving en verzoening’. We lezen enkele verhaaltjes waarbij de uitspraak ‘dat is zonde’ 

aan bod komt. Wat betekent deze uitspraak? ‘Een gouden last’ wordt voorgelezen waarna we uitzoeken 

hoe moeilijk het kan zijn om vergeving te schenken. Denk je dat Jezus telkens kan vergeven? 

 Nederlands: ‘Welkom in ’t Snuk’. ‘De val van Icarus’ is het onderwerp van een luisterles. In groep 

denken we na over wat kunst is. Kleur wordt vaak gebruikt in kunstwerken. Welk gevoel geven de 

verschillende kleuren ons? Kunnen we vertellen waarom? We herhalen wat werkwoorden zijn. 

Spelling: In 3A oefenen ze een hele week op woordsnoep en in 3B krijgen ze deze week het 

onthoudboekje mee naar huis. Het is de bedoeling dat de ei/ij-woorden tegen het einde van de week 

gekend zijn. 

 Leesplezier: In 3B gaan we verder met Sporo. Hij leerde ons dat we gelukkig kunnen zijn wanneer we 

doelen stellen en we deze stap voor stap proberen waar te maken. Dit ervaren we deze week met het 

maken van een lekkere smoothie.  



Kunnen de kinderen die een blender ter beschikking hadden deze dinsdag mee naar school brengen? 

Alvast een dikke dank je wel!  

We ontdekken in de klas een echte Bookflix. Wat zou dat zijn? 

 Wiskunde: Blok 1: 

o Blokkenconstructies: We zoeken uit wat het bouwplan en de aanzichten van enkele bouwsels zijn. 

o Ons stapje tot 1000 wordt nog concreter. We proberen hier al enkele oefeningen op te maken. 

o Optellen en aftrekken tot 100 hoort er ook nog steeds bij. 

o We proberen al zelfstandig te cijferen. In combinatie met een miniklas zal dit wel lukken. 

o Meten tot op 1 cm nauwkeurig ... hoe werkt dat nu ook al weer? 

o Deze week rekenen we ook met liter, deciliter en centiliter. 

 W.O.: ‘De appel en de boom’.  

Wat is de oorsprong en de betekenis van een familienaam? Hierbij aansluitend maken we een eigen 

wapenschild. Weten we wanneer we jarig zijn? Kunnen we dit ook aanduiden op een kalender? 

 Muzo: ‘Naamontwerp’. In sierlijke letters schrijven we onze voornaam.  
 

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

 Godsdienst: ‘Adem in en adem uit!’. Ademen, een wonder. Zonder adem kunnen we niet leven. Soms 

gaat ademen moeilijk, soms gemakkelijk. We danken voor de adem en de lucht. We luisteren naar het 

paradijsverhaal. 

 Wiskunde: Aftrekken tot 10 000 zonder en met brug. We kunnen tussenstappen gebruiken. We zoeken 

de juiste bewerking om een probleem op te lossen en onderscheiden noodzakelijke en overbodige 

informatie. Cijferend optellen tot 10 000, eerst schatten. Met de weer- en meer opdrachten herhalen we 

de geziene leerstof en doen een eerste toets. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Het huis van mijn dromen!’. We bekijken verschillende soorten 

huizen en vertellen aan elkaar in welke woning we wel eens een kijkje zouden willen 

nemen. We luisteren naar het verhaal van een Afrikaanse vrouw die een hut bouwt in 

haar tuin. Waarvan droom jij?  

Van zinnen noteren we de gedicteerde woorden en oefenen de verenkelings- en de 

verdubbelingsregel. We onderzoeken of vragen ‘ja of neen vragen’ zijn. In een 

notitieboekje noteren we wat we willen onthouden om ons eigen droomhuis te 

ontwerpen. 

 WOENSDAG gaan we naar de BIB! Denk aan je boeken! 

 W.O.: Thema: ‘De gemeente’. We zetten de kennismaking met onze gemeente verder. Op de kaart van 

Kasterlee noteren we de buurgemeenten. Kan jij ze al vinden? 

 DONDERDAG fietsen we naar de HOGE RIELEN waar we deelnemen aan Plantartica. Dit is een 

laboratorium waarin al onze zintuigen worden geprikkeld. We ontdekken de natuur, verzamelen planten 

en spelen met natuurlijke geuren en kleuren. Kan je rode verf maken met de bloem van de klaproos? 

Meebrengen: fiets, hesje, helm, rugzakje met koekje of fruit en een drankje. 

                        Voorzie gepaste kledij. 

 Muzo: 5 oktober: ‘Saved by the bell’. We oefenen een dansje en liedje. 

 

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

 Frans: We oefenen unité 3 verder in: ‘Je cherche un stylo’. 

 Godsdienst: We lezen het verhaal van Jezus op een huwelijksfeest in Kana. Op 5 oktober rinkelen we 

met de bel voor ‘Saved by the bell’. We leren over de betekenis die achter deze actie schuilt. 

 Muzo: Dansen is iets wat ze overal ter wereld doen. Ooit al gehoord van ‘Pick a bale of cotton’ en ‘’t 

Smidje’? Vincent Van Gogh schilderde het wereldberoemde schilderij ‘Zonnebloemen’. Maar hoe zou 

dat eruit zien met herfstbloemen? 

 Nederlands: We hebben ons geamuseerd op de bosweek. Hierover schrijven we een verslag.  

                    Start van het thema ‘Magische machten?’. We luisteren naar een verhaal waarin een meisje 

een magisch pakje krijgt. Ooit al een briefje in hiërogliefenschrift gezien? We maken kennis met 

verschillende magische voorwerpen. 

 Spelling: We oefenen de woorden op -heid en -teit verder in. We schrijven persoonsvormen in de 

tegenwoordige tijd. Herhaling van de reeds geleerde onthoudwoorden. 

 W.O.: We ronden het thema ‘Terug van vakantie!’ af. Donderdag doen we het tweede deel van de toets. 

 Wiskunde: In de klas bekijken we welke oefeningen je moet maken als voorbereiding op de toetsen die 

gaan komen. Vrijdag doen we een eerste toets van getallenkennis en bewerkingen. Meer info vind je in 



je huiswerkcontract. In tussentijd oefenen we op optellen en aftrekken met ronde getallen tot 1 000 000, 

de omtrek van vlakke figuren, getallenpatronen en een breuk nemen van een getal. 

 Op donderdag gaan we naar de bib. Denk aan je boeken! 

 Op vrijdag gaan we zwemmen. Breng je zwemgerief en fiets mee. 

 

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

 Wiskunde: Maandag toets getallen en LPD (Logisch en Probleemoplossend Denken).  

                   Dinsdag toets meetkunde en metend rekenen. 

 Bewegingsopvoeding: Vrijdag gaan we zwemmen. Je hebt je zwemgerief, fiets, helm en hesje nodig.  

De jongens blijven allemaal op school eten want zij hebben tijdens de middag zwemmen. 

 W.O.: We bereiden het bedrijfsbezoek aan Umicore in Olen voor tijdens het thema 

‘Groene technologie dicht bij huis. 

 Godsdienst: ‘Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar’. We leren de verschillende 

wereldgodsdiensten beter kennen. Deze week komt er iemand vertellen over de islam. 

 Nederlands: Deze week starten we met het thema: ‘Taalbubbels’. In dit thema staat 

communicatie centraal. Communicatie is nodig maar verloopt niet altijd even vlot. 

Hoe krijg je een boodschap bij de ontvanger? We bestuderen het communicatieproces. 

Deze week komt vooral communicatie met woorden aan bod. 

 

Algemeen lagere school 
 

Op zaterdag 24 september starten de CodeFever-programmeerlessen  

in Atheneum GO! Geel. Voor de leerlingen van het 3de leerjaar 

t.e.m. 6de leerjaar is er een volledig vrijblijvende proefles!  
 

De lessen gaan door van: 

·     13u15 tot 14u45: voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar (ByteBusters)  

·     13u15 tot 14u45: voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar (CodeKraks)  
 

Tijdens deze lesreeks leren kinderen op 10 lessen de basisconcepten van het programmeren. 
 

Inschrijven voor de vrijblijvende proefles gaat als volgt: 

Surf naar www.codefever.be. Bij “Inschrijven” kies je “start jouw trainingstraject”. 

Selecteer ByteBusters of CodeKraks en vervolgens Atheneum GO! Geel en vul alle gegevens van je kind in. 

Kies bij de betaalmethode voor “Ik wil deelnemen aan een vrijblijvende proefles” om het 

inschrijvingsproces te vervolledigen. Als je correct bent ingeschreven, ontvang je een bevestigingsmail van 

ons. Na de proefles kan je kind beslissen of het verder wil doen of niet. 
 

 

 

http://www.codefever.be/

