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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Sinterklaas’. 

♦ Godsdienst: Op dinsdag brengen we een adventskrans in de klas. Het eerste kaarsje mag branden. Zo 

kijken we samen uit naar de komst van Sinterklaas en leven we stilaan naar Kerstmis toe. 

♦ Oriëntatie op de wereld: We leren omgaan met tijd m.b.v. een aftelkalender. Zo zien we de komst van 

Sinterklaas steeds dichterbij komen. 

♦ Taal en drama: We spelen in onze zelfgemaakte stoomboot en verkleden ons als Sint en Piet of rijden op 

het paard. 

♦ Fijne Motoriek: Het hanteren van de schaar wordt volop geoefend door te knippen in sint-folders. 

♦ Grove motoriek: We oefenen in het gooien van verschillende pakjes door de schoorsteen. In de 

beweeghoek oefenen we om echte zwarte pieten te worden. We bootsen bewegingen en houdingen na 

m.b.v. prenten. 

♦ Wiskunde: We meten er op los. Welk pakje past in welke zak? Is het groot of klein? 

♦ Socio-emotionele ontwikkeling: We staan we stil bij de gevoelens die de komst van de Sint bij ons 

oproept. Zijn we blij of voelen we ons een beetje angstig, kriebelt het in onze buik, …? 

♦ Op donderdag is juf Ilse op bijscholing. Meester Rik (stagiair) komt meespelen in de klas. 

♦ Meebrengen mag: 

- Boekjes, spelletjes, verkleedkledij i.v.m. thema Sint (getekend met naam a.u.b.).  
- Sintfolders/speelgoedboekjes om in te knippen.  

 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Sinterklaas’. 

♦ Godsdienst: Op maandag brengen we een adventskrans in de klas. Het eerste kaarsje mag branden. Zo 

leven we naar Kerstmis toe. We tellen in spanning af naar de komst van Sint en Piet in de klas met onze 

aftelkalender en beleven nog veel plezier met allerlei sint en piet activiteiten. 

♦ Muzo: We zingen sinterklaasliedjes met veel beweging en mimiek. Elke dag gaan we op zoek naar 

spiekpietje die nu in onze klas woont. 

♦ Taal: Zwarte Piet heeft een grote speelgoedzak bij. We ontdekken en verwoorden wat er allemaal in die 

grote zak zit. We luisteren elke dag naar een verhaal op het grote scherm van ‘Dag Sinterklaas’. Ook het 

mooie prentenboek van ‘Rikki helpt de Sint’ gaan we voorlezen + nadien vraagjes beantwoorden over dit 

verhaal. 

♦ Wiskunde: We gaan allerlei pakjes sorteren per soort, per kleur, van klein naar groot. Welk pak weegt 

zwaar, welk weegt licht, … 

♦ Oog- handcoördinatie oefenen we door gericht pakjes door de schoorsteen te gooien. 

♦ Fijne motoriek: We knippen, kleven, prikken, kleien, schilderen, … over dit thema. 

♦ Grove motoriek: We klimmen en klauteren over daken (banken) en dragen de pakjes naar de 

schoorsteen. Hierbij werken we aan ons evenwicht. 

♦ Woensdag is juf Chris op navorming. Meester Rik vervangt de juf. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Het paard van Sinterklaas’ 2de week. 

♦ Dankzij onze hulp is het paard van Sinterklaas helemaal genezen! Wat 

een opluchting voor Sinterklaas. Helaas zijn nog niet alle problemen 

opgelost… 
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♦ Sportpiet is op zoek naar goede hulppieten. We hebben al hard geoefend op ons evenwicht, laten we 

maar eens tonen wat we kunnen! Zouden we een Pietendipoma verdienen? 

♦ Kookpiet heeft al zijn koekjes laten verbanden. Ik ben er zeker van dat er genoeg kokpieten in de klas 

zitten om een handje te helpen! 

♦ Sinterklaas is soms wat vergeetachtig. De klas hangt vol met QR-codes om te scannen om zijn geheugen 

terug op te frissen. Wie kan Sinterklaas even helpen? 

♦ In onze creahoek kunnen we volop krabbelen met nieuwe schrijfmaterialen. Stiften, 

balpennen, … We verzamelen onze creatieve werkjes in een brievenbus voor Sinterklaas. 

♦ We branden de eerste kaars van onze adventskrans. 

♦ Meebrengen: Uitsteekvormen voor koekjes (eventueel een foto toevoegen waar alle 

vormpjes op staan zodat je ze zeker allemaal terugkrijgt). 

 

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

♦ Thema: ‘De Sint is er bijna!’. 

♦ Deze week doen we vele wiskundige en zintuigelijke spelletjes met klontjes, appelsienen, 

wortels, letterkoekjes, … 

♦ Met het snoepgoed van de Sint oefenen we verschillende begrippen zoals veel en weinig, 

meer en minder, evenveel, voor, achter, naast, … 

♦ Met de appelsienen en mandarijntjes van onze klas gaan we actief aan de slag. We gaan ervan smullen, 

mee tellen en wegen. We oefenen hierbij het begrip ‘gelijk maken’ met de partjes. 

♦ Ook de verpakte suikerklontjes zetten de kleuters aan om wiskundig te denken. De kleuters bedenken 

zelf sorteeropdrachten, sorteren volgens tekst op verpakking, vorm, kleur. 

♦ Het verhaal van Pompom: ‘Kerstmis met Pietje’ slaat de brug tussen Sint en de kerstperiode. 

♦ Godsdienst: Met het adventsboek: ‘Lichtjes in het donker’. De eerste kaars mag branden. De belevingen 

van Sanne en Thijs leggen telkens linken met het kerstgebeuren. 

♦ Meebrengen: 

- 2 citrusvruchten meebrengen zoals appelsien, mandarijn, clementine, pompelmoes, … 

- Een wortel. 

- Fiets en helm voor het fietsparcours op dinsdag. Beide tekenen met naam a.u.b. 

 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
 

We werken verder rond het thema van de pannenkoeken… Nadat het varkentje de  

keuken van de koningin helemaal overhoop had gezet, vertellen we verder over  

hun avonturen in het kasteel. Deze keer verwerken we het verhaal op een groot  

papier. We schrijbelen onze pannenkoeken met twee handen en proberen om deze  

mooi rond te maken. We maken er een echt kunstwerk van! Met de fijne  

motoriekdoosjes vinden we allerlei materialen die onze vingers en de spieren in  

onze handen soepeler maken. Dat alles om later goed te kunnen schrijven!  
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Sint en Piet’. We leven toe en tellen af naar de komst van de Sint en zijn Pieten op 6 december. 

♦ We vinden een brief van Sinterklaas in onze klas. Sommige woorden zijn weggelaten en vervangen door 

pictogrammen. We werken samen om de brief te ontcijferen en proberen de boodschap van de Sint te 

begrijpen. Daarna schrijven we samen een antwoord terug aan de Sint. 

♦ Elke dag hangt een Piet een jute zakje met een opdracht aan de klasdeur. We oefenen om zelf echte 

pieten te worden door de opdrachten te vervullen. Zo oefenen we deze week beeldend werken, 

herkennen en naschrijven van letters en cijfers op een vloeiende, ontspannen manier, rekening houdend 

met onze pengreep, verkennen van klanken die rijmen, gericht luisteren naar wat iemand ons vertelt, … 

♦ We maken kennis met luisterpiet en proberen te exploreren en te experimenteren met dansbewegingen 

op zijn lied. 

♦ Godsdienst: De eerste kaars van de adventskrans wordt aangestoken. We kijken naar het 

kaarsenpoppenspel van de verdrietige kaars. Zo leven we toe naar Kerstmis in de adventsperiode. We 



voelen ons ook aangesproken om goed te doen in deze periode en kiezen elke dag een werkpuntje bij de 

ster die ons dichter naar Kerstmis brengt. 

♦ Meebrengen: 

- Inpakpapier (mag ook reeds gebruikt zijn) en kleine kosteloze doosjes 

waarmee onze kleuters hun inpaktechnieken kunnen inoefenen. 

- Prentenboeken over Sinterklaas. Verkleedkledij hebben we voldoende.  
- 5-jarigen op woensdag iets dat begint met de letter ‘I’. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘De pakjesboot van Sint en Piet’.  

♦ De Sint en zijn Pieten zijn ondertussen aangekomen met hun pakjesboot. 

Maar ze hebben een probleem. Een paar van hun pakjes zijn in het water beland. Kunnen wij hen helpen 

met de pakjes terug in te pakken en te sorteren? 

♦ Godsdienst: De Sint is de vriend van ons allemaal. Hoe dan ook probeert hij iedereen blij te maken. Hoe 

kunnen wij hem blij maken? En hoe maken we elkaar blij in de klas? 

♦ Wiskunde: Tijdens het inpakken van de cadeautjes schatten we welke pakjes zwaar/licht zijn. We 

sorteren de zwaarste en de lichtste pakjes. Ook het snoepgoed moeten we sorteren door ze te tellen 

terwijl we ze in de zakjes stoppen. 

♦ Taal: Door hun probleempje weten we niet meer welke pakjes voor wie is. We maken zelf labels door ze 

te stempelen met de juiste letters. 

♦ Beweging: Zowel de zware als de lichte pakjes moeten in de schoorsteen geraken. In de beweeghoek 

proberen de pieten met deze pakjes te balanceren over de ‘daken’ tot bij de schoorsteen. We leren ook 

een dansje dat we voorbrengen als de Sint op bezoek komt. 

♦ Muzo: We spelen rollenspel in onze pakjesboot door ons te verkleden in Sint en Piet. 

Als voorbereiding voor het feest van de Sint knutselen we kronen door bootjes te 

vouwen. 

♦ Meebrengen: 

- Spulletjes in het thema van Sint (verkleedkledij, boekjes, …). 

- Lege kleine kartonnen doosjes (om als cadeautje in te pakken), restjes 

inpakpapier, restjes lint en strikjes. 

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

Algemeen kleuterschool 
 

                                   OPROEP 
                               

                                 Gelieve het rode omhulsel van een babybel  

                               thuis te verwijderen. Alvast bedankt!  
 
 

    Beweegtip: ‘Ballonvoetbal’ 
Materiaal: ballon aan een touwtje. 
 

Laat je kind op zijn/haar rug liggen met de benen omhoog. Mama of papa houdt een ballon  

aan een touwtje boven de voeten. Nu trap het kind afwisselend met de voeten  

tegen de ballon. De ballon kan je ook ergens omhoog hangen zodat je kind kan  

oefenen zo vaak het maar wil! 
 

 

                          Data fietsparcours 
 

                                    DINSDAG 29 NOVEMBER VOOR K2 

                                    December = geen fietsparcours 
 

 



Nieuws van de ouderraad 
 

KERSTVERKOOP 
 

 

      Plaats nog snel  

     jouw bestelling! 
 

 

  Bestellen kan via DEZE LINK  

 vóór zondag 27 november. 
 

 

 

                   Afhalen tijdens 

  de kerstmarkt 

            op vrijdag 16 december 

       tussen 15.15 uur en 17.00 uur 

 
 

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/. 
 

 

SCHOOLREKENING 
 

Donderdag 10 november werden de schoolrekeningen verstuurd. 
 Indien je deze niet ontvangen hebt via mail, 

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

 

https://vbsdeparel.btasupportnet.com/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-voorleesclub/
mailto: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! 
 

 

Kalender:   

♦ Maandag 28/11: 6de leerjaar naar het SMIK: projectnamiddag 

♦ Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

♦ Donderdag 1/12: 6de leerjaar uitstap naar Brussel is geannuleerd wegens treinstaking 

♦ 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 
♦ 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: De advent: Het eerste kaarsje mag branden 

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

♦ Nederlands: Kern 4: ‘Lollig!’. We leren de letters u en j. 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 herhalen bewerkingen tot 8. We herhalen de begrippen vol, leeg, groot, klein, zwaar, 

licht, … We schatten en meten de inhoud, het gewicht en de lengte van voorwerpen. 

♦ Schrijven: We schrijven de letters ij, h, w en o en de woordjes vis en tom. 

♦ Muzo: We oefenen ons optreden voor de Sint. 

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

aan herhalingsopdrachten van Nederlands, wiskunde en WO. 

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

geen boek bij hebben, mogen ook geen ander boek kiezen. 

 

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

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

Wat is de betekenis van de kleuren op de adventskrans? Wat is Welzijnszorg? We luisteren naar het 

eerste deel van het verhaal van Robby. Abraham, een vader voor Velen. We maken kennis met het leven 

van Abraham en zijn familie. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Herhaling optellen en aftrekken tot 100: T+/-T, T+/-E, T+/-TE. 



o We gaan schattend tellen. Bij welk tiental ligt de hoeveelheid het dichtste bij? Welk tiental komt er 

juist voor/juist na? 

o De maaltafel van 5: We tellen met sprongen van 5. Bij elke maaloefening hoort een optelling bv. 3 X 

5 = 5 + 5 + 5 = 15. 

o Ook voor de maaltafel van 5 krijgen jullie kaartjes! Knip ze uit en stop ze in je doosje zodat je ze 

regelmatig kan oefenen. De kaartjes die je al goed kan, leg je best even opzij. Oefen de kaartjes die 

nog niet zo goed lukken. Elke dag 5 minuten oefenen is aan te raden (vergeet ook de kaartjes van de 

maaltafel van 2 en 10 niet te oefenen). 

o De deeltafel van 5: Deze gebeurt in de 3 stappen: leggen met materiaal, tekenen, abstracte oefening. 

We verdelen 20 knikkers in 5 zakjes. Hoeveel zitten er dan in 1 zakje? We zoeken de oefening die er 

bij hoort nl. 20 : 5 = 4. De deeltafel is het omgekeerde van de maaltafel bv. 4 X 5 = 20 dus 20 : 5 = 4. 

o Optellen tot 100 met 3 termen: 50 + 10 + 3 = 60 + 3 = of 48 + 20 + 1 = 68 + 1 = 

Meetkunde:  

o Het vierkant en de rechthoek: we leren wat er speciaal is aan deze vlakke figuren en hoe we ze 

kunnen herkennen. 

Meten:  

o De klok: Het halfuur analoog en digitaal (ook in de namiddag bv. 22:30 = half 11). 

♦ Spelling: Aanbreng van de verlengingsregel d/t, b/p (we maken de woorden juist langer bv. honden, we 

horen een d dus schrijven hond ook met een d of webben, we horen een b dus schrijven web met een b), 

ch/g woorden (komt er een korte klinker voor en nog een letter achter schrijven we ‘ch’ bv. gracht, 

bocht), inoefenen van de klank ‘doffe e’ (we schrijven de letter ‘e’). 

♦ Nederlands: Thema: ‘Heksenstad’. 

o Door de recepten goed te lezen kunnen we een heksendrankje maken. Vind jij het een lekker 

drankje? 

o Herhaling taalbeschouwing: we zoeken klinkers/medeklinkers. Ken jij een juist rijmwoord? Kan jij 

de juiste spreuk bij de juiste tovenaar/heks vinden? 

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

♦ W.O.: Thema: ‘Sinterklaas’. 

o We oefenen ons dansje en liedje voor Sinterklaas. 

o De stoomboot blijft drijven op het water. Welke materialen blijven nog drijven en welke zinken? 

o Hoe wordt chocolade gemaakt? 

o Speelgoed rangschikken volgens bepaalde criteria.  

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

 

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

♦ Donderdag brengen we nog eens een bezoekje aan de bib. Zin in nieuw leesvoer? 

♦ Godsdienst: ‘Verbondenheid in verdriet’. We proberen het verhaal over Lazarus na te vertellen.  Het 

verhaal over het dochtertje van Jaïrus komt ook aan bod. Door deze verhalen weten we dat Jezus ook 

verdrietig was, maar dat hij ook troost gaf aan anderen. 

♦ Nederlands: ‘Allemaal familie’. 

o We staan stil bij het feit dat eigennamen ook zelfstandige naamwoorden zijn. 

o Deze week doen we aan theaterlezen. Een hele week zullen we met dezelfde tekst aan de slag gaan. 

Tegen het einde van de week is het dan de bedoeling dat we deze voor publiek vloeiend kunnen 

voorlezen. 

o In het thema van de geluksvogels doen we een spionnenspel. Hierbij staat lezen en vooral begrijpend 

lezen centraal. 

o Spelling: We oefenen op de c-woorden (c als s of als k, bijvoorbeeld citroen, cactus, circus, enz.) 

♦ Wiskunde: Blok 3. 

o Cijferend aftrekken wordt verder ingeoefend. 

o Aftrekken tot 1000 wordt sinds deze week ingeoefend met een brug. Stap voor stap zullen we de 

tussenstappen leren schrijven. 

o Deze week mag rekenen met Sint en Piet niet ontbreken. We herhalen hierdoor het werken met geld, 

hoofdrekenen tot 1000, veelhoeken, lengte en breedte meten, de klok en nog veel meer. 

o Evenwijdigheid kwam al uitgebreid ter sprake. Nu is het aan ons om dit in te oefenen. 

o Werken met haakjes: Welke bewerkingen hebben voorrang en moeten we eerst uitrekenen? 

♦ W.O.: ‘Het leven als een koning’. 

o Wat zijn die gekke streepjes achter de namen van onze koningen? 

o Welke koningsdieren kennen we? 



o Wat is de achternaam van ons Belgische koningshuis? 

o Hoe gaat het Belgische volkslied? 

o Welke koningin schreef sprookjes? 

o Wie is de kroonprins(es)? 

We vinden een antwoord op deze en nog vele andere vragen! 

♦ Muzo: ‘Stresskip’. Hebben wij last van stress? Dan leren we dit met dit leuk lied van ons af te schudden. 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Advent’. Advent en Kerstmis verkennen we als een groeien naar licht en leven. Het 

groen van de adventskrans zien we als hoop van leven. Weet je ook de betekenis van rood? Samen met 

Simon gaan we op pad. We maken ook kennis met Robby, een kind dat leeft in armoede. Hoe is het voor 

hem in deze digitale wereld? 

♦ Wiskunde: Natuurlijke getallen tot 100 000 kunnen we afronden. We berekenen de tijd in uren en 

minuten, maar ook in dagen, weken, maanden en jaren. De voorbije leerstof gaan we al goed inoefenen 

met de weer-en meer oefeningen. We kennen de getallen tot 100 000. Deze week gaan we optellen met 

deze getallen. Op schaal tekenen… waar hebben we dat nog gehoord?  

Maal- en deeltafels héél goed oefenen! Vooral de deeltafels oefenen! 

♦ Nederlands: Thema: ‘www.draco.web’. Draakje is ziek en moet naar de drakendokter. Zoek het juiste 

medicijn. Ga op zoek naar het juiste recept, het recept van gisteren of van vandaag? Staat het in de 

verleden tijd of in de tegenwoordige tijd? Nu wordt het echt wel spannend! Professoren Merlijn en 

Gidon hebben met het juiste drankje en de juiste toverspreuk een draak opgeroepen. We luisteren naar 

het spannende verhaal. 

♦ W.O. Thema: ‘Buitengewoon België’. We toeren verder door ons land en stellen 

onze provincies voor. Elke provincie heeft een hoofdplaats. We zoeken het uit. 

Wie kent ze het snelst? We doen een test! 

♦ Muzo: Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint! We bereiden ons voor op de 

komst van de Sint! Zingen, dansen, knutselen! 

♦ 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 8: ‘Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe?’. We benoemen voorwerpen die we in een klaslokaal 

tegenkomen. We leren zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in het meervoud te 

zetten. 

♦ Godsdienst: Zondag start de Advent. Welke rituelen horen bij deze periode? We werken ons thema van 

‘Bewogen worden en in beweging komen’ af. Wat vind jij de moeite waard om je voor in te zetten? 

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

kerstmarkt. Fijn dat we op zoveel helpende handen kunnen rekenen! 

♦ Nederlands: ‘De Vurigste Mens’. Hoe handelen reddingswerkers wanneer een aardbeving 

plaatsgevonden heeft? Wat heeft een sterrenkundige met vuur te maken? Er bestaan verschillende 

‘vurige’ uitdrukkingen. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur! Niet alleen uitdrukkingen, maar ook 

dieren kunnen vurig zijn. Al eens gehoord van een vuurvogel, vuurvlieg of vuursalamander? 

♦ Spelling: We oefenen de tot nu toe geleerde moeilijkheden in. 

♦ Op maandag gaan we tutorlezen. 

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

attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg. 

♦ Wiskunde: Ben jij rekenwijs? Wat is de meest efficiënte strategie bij bepaalde opdrachten? We 

berekenen de oppervlakte van vierkanten en rechthoeken. We leerden al delers zoeken van getallen, maar 

wat zijn de gemeenschappelijke delers? En de grootste gemeenschappelijke deler? We gaan handig delen 

door factoren te hergroeperen of deeltallen samen te nemen. Wat betekent het wanneer figuren gelijk zijn 

van vorm en grootte? 

♦ Op donderdag gaan we naar de bib! 

♦ Op vrijdag gaan we voor de laatste keer zwemmen. Het is dan pretbad of triatlon. Zorg dat je een fiets en 

zwemkledij bij hebt.  

Degene die zich hebben opgegeven voor triatlon zwemmen de laatste beurt. Zij blijven op school eten. 

Voor triatlon heb je niets extra nodig.  

De kinderen die voor pretbad hebben gekozen, zwemmen in beurt 2 of 3. Ze mogen iets meenemen om 

mee te spelen in het water. Zorg dat je dit (veilig) mee kan nemen op de fiets. De leerkrachten helpen 

niet met opblazen. 
 

http://www.draco.web/


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

♦ Projectnamiddag techniek en wetenschappen: Op maandagnamiddag staat voor 6A de 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. 

♦ Maandag krijg je een toetsenplanning mee naar huis. Je kan dan samen met je ouders een planning 

opstellen om voor de toetsen te leren. 

♦ 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, … 

♦ KERSTMARKT: Voor de kerstmarkt van vrijdag 16 december 

houden we enkele knutselnamiddagen. De leerlingen van het 

zesde leerjaar maken dan verschillende dingen die op de 

kerstmarkt kunnen verkocht worden.  

Ideeën en helpende handen zijn meer dan welkom! Dinsdag 

vanaf 14.45 uur en vrijdag vanaf 13.40 uur werken we voor de 

kerstmarkt. 
♦ Nederlands: Woensdag bib. Breng al je boeken mee om in te leveren of te verlengen! 

♦ Zwemmen: Op vrijdag is het pretbad en triatlon. Zorg dat je een fiets en zwemkledij bij hebt. 

Degene die voor pretbad hebben gekozen, mogen iets meenemen om te spelen in het water. Zorg dat je 

dit (veilig) mee kan nemen op de fiets. De leerkrachten helpen niet met opblazen. 

Voor triatlon heb je niets extra nodig. Je hoort in de klas welke beurt je zwemt.  

♦ De uitstap naar Brussel van donderdag werd door een treinstaking geannuleerd. 

 

Algemeen lagere school 
 

DOE MEE AAN DE SINTERKLAASCAMPAGNE 

Wist je dat je van 28 november tot en met 2 december extra beloond wordt als je met de 

fiets, te voet of step naar school komt? Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel verder! 
 

Met de sint in het land zijn de kortste dagen van het jaar aangebroken.  

Daarom organiseren we van 28 november tot 2 december de sinterklaascampagne  

met Bike2School. Trek je warmste kleren aan onder je fluohesje en laat je zeker  

niet tegenhouden door de koude en donkere winterdagen! Wie weet, brengt de Sint  

dan wel dubbele punten voor elke dag dat je deze week scant!  
 

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen,  

Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GEVONDEN OP DE  

           SPEELPLAATS 
  

       Op te halen op het secretariaat. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang zullen we lezen! 
 Leeswoordzoeker 

 
Kan jij de bekende auteurs vinden? 

Roald Dahl   Marc de Bel   David Walliams 

Astrid Lindgren  Bette Westera   Toon Tellegen 

Dick Bruna   Joke van Leeuwen  Max Velthuijs 

Tjibbe Veldkamp 

Recent bekend:   Het grote rustboek voor kleine mensjes - Heidi Pertré 
 

Een boek boordevol inspiratie om samen tot rust te komen. Even 

nietsdoen, rusten zonder al te veel prikkels, je vervelen en je zo 

weer opladen. Dat is enorm belangrijk voor kleine en (iets) grotere 

mensen. Maar 'nietsdoen' is niet voor iedereen gemakkelijk. Hoe 

doe je dat eigenlijk? 



 


