
Van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2023 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Hopla, voel je goed…’. 

♦ Samen met Hopla en zijn vriendjes verkennen we verschillende emoties die we ook bij onszelf voelen. 

We focussen deze week voornamelijk op de basisgevoelens blij en verdrietig. 

♦ Godsdienst: We verkennen eigen gevoelens en behoeften en staan stil bij wat dit met ons doet, zo maken 

we contact met onze eigen binnenkant. 

♦ Taal: Aan de hand van verschillende vertelplaten en spelletjes leren we de verschillende gevoelens 

benoemen. 

♦ Muzo: We laten onze emoties ‘spreken’ en uiten dit op een creatieve manier door te schilderen, dansen 

en bewegen. 

♦ Op dinsdag rijden we met de bus naar binnenspeeltuin Circus Bruul in Geel. 

Zie algemeen kleuterschool. 

♦ Meebrengen: Een wit of licht gekleurde (liefst effen) T-shirt van papa waarop 

de kleuters mogen schilderen (getekend met naam a.u.b.).  
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Tegenstellingen’. 

♦ We gaan deze week op zoek naar allerlei tegenstellingen in onze klas en 

verrijken onze taal. We leren de juiste begrippen. Wat is er groot of klein, zwaar 

of licht, dun of dik, warm of koud, … Al spelend gaan we dit alles ontdekken via 

onze zintuigen: zien, voelen, horen, proeven. 

♦ Muzo: We experimenteren met instrumenten en ervaren hard en zacht… ook materialen kunnen hard en 

zacht aanvoelen, gek toch! 

♦ We zingen een leuk liedje i.v.m. met tegenstellingen. 

♦ Bij het spelen van een memory zoeken we welke 2 tegenstellingen bij elkaar horen, vb. een ijsje hoort bij 

het vuur. 

♦ Fijne motoriek: We knippen kaartjes en sorteren deze naar éénzelfde kenmerk, groot bij elkaar, klein bij 

elkaar. We oefenen onze knipvaardigheid. 

♦ Maandag is er een 1ste workshop ter voorbereiding van ons schoolfeest. We werken klasdoorbrekend, 

samen met de lagere school. 

♦ Op dinsdag rijden we met de bus naar binnenspeeltuin Circus Bruul in Geel. Zie algemeen kleuterschool. 

♦ Meebrengen mag: 2 voorwerpen: Elkaars tegengestelde (vb. iets dik en dun, of iets groot en klein, …). 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

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

♦ Reteketeteketet, klaar is onze raket… 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1!!! 

♦ Echte astronauten moeten de telrij vlotjes kunnen opzeggen, zelfs van achter naar voren. 

Laten we samen oefenen. 

♦ Deze week ontdekken we de maan en de sterren. Wout de astronaut is op zoek naar 

sterrenkundigen. Kunnen wij hem helpen? Wat heeft een sterrenkundige zeker nodig? 

♦ We trainen onze fijne motoriek door kleine sterren te vangen met pincetten, we 

knutselen onze eigen sterrenkijker, schilderen een maan met puffy paint… 

♦ We ontdekken nieuwe begrippen en benamingen. We oefenen op de uitspraak van deze woorden en 

proberen ze ook te onthouden. 

 

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


♦ Dinsdag rijden we met de bus naar Circus Bruul, hoera!!  Zie algemeen kleuterschool. 

♦ We zijn op zoek naar 2 à 3 grootouders die graag samen met ons ruimtehapjes willen komen klaarmaken 

op donderdag 9 februari. Dit zal doorgaan tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Zijn er grootouders 

geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met juf Fien en dan krijg je meer informatie. 

♦ Meebrengen mag (met naam getekend a.u.b.): Oude toetsenborden, laptops om te gebruiken in onze 

raket (dus niet meer om te gebruiken). 
 

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

♦ Thema: ‘Iedereen heeft talent!’. 

♦ Kikker en de andere klaspoppen luisteren ook graag naar de talenten van kindjes. We luisteren hierbij 

ook naar elkaar en spelen in op elkaar. Hiervoor mag je kleuter het ingevulde blad meebrengen: ‘Ik ben 

trots op…’. 

♦ In de klas hebben we vast een lievelingshoek! Omdat die hoek me boeit, ik het daar erg naar mijn zin 

heb, ik dat goed kan…?! 

♦ Net zoals in het verhaal van Pauwtje Pio leren wij ook complimentjes geven aan elkaar. Want zoveel 

talent verdient een compliment! 

♦ Wie een creatief talent heeft, mag deze week een complimentenhoedje maken of handjes afdrukken! 

♦ Op maandagnamiddag houden we onze eerste talentennamiddag. Deze is ter voorbereiding van het 

schoolfeest in maart. Alle kleuters gaan klasdoorbrekend aan de slag binnen de muzische domeinen 

(dans, drama, beeld, muziek). 

♦ Verkeersbeer speelt een spel over ‘veilige speelplekken’. Daarna kunnen we ze ook benoemen. We 

herkennen nu bewust de veilige plekken in de klas, op de speelplaats en thuis in de tuin, … 

♦ Op dinsdag rijden we met de bus naar binnenspeeltuin Circus Bruul in Geel. Zie algemeen kleuterschool. 

♦ Meebrengen: 

− Talentenblad liefst met foto’s of tekeningetjes. Een beetje tekst is super! Dank u. 

− Een pluim. 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
We maken kennis met het nieuw schrijfdansthema ‘De trein’, want varkentje kreeg  

voor zijn verjaardag een speelgoedtrein! Dat mochten we niet verklappen… We vormen 

zelf een trein met onze lichaam en onze vriendjes, om de beurt zijn we de ‘machinist’.  

De ‘trein’ rijdt ook op een heel groot blad.  

We ontdekken samen verder de fijne motoriekdoosjes… 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Allemaal boeken’ vervolg. 

♦ Het verhaal van de boekenwolf wordt herhaald. Hierbij hebben we extra oog voor de vormgeving. 

Daarna gaan we zelf aan de slag en maken een tekening van het verhaal. Hiervoor voeren we eerst een 

gesprekje over wat we willen weergeven en daarna proberen we hier vorm aan te geven. 

We gebruiken hierbij ook stappenplannen die ons kunnen helpen om iets te tekenen. 

♦ Op maandagnamiddag houden we onze eerste talentennamiddag. Deze is ter voorbereiding van het 

schoolfeest in maart. Alle kleuters gaan op deze namiddagen klasdoorbrekend aan de slag binnen de 

muzische domeinen (dans, drama, beeld, muziek). 

♦ Lettercircus rond de letter P, hierbij gaan we klanken samenvoegen tot een woord bv. v-i-s wordt vis. 

♦ Bij een boekenverkiezing verkiezen we het boek dat ons het meeste aanspreekt en dit wordt verteld.  

Kon het voldoen aan onze verwachtingen of niet? 

♦ Op dinsdag gaan we met de hele kleuterschool met de bus naar de binnenspeeltuin circus Bruul. Zie 

algemeen. 

♦ MEEBRENGEN: 

- 5-jarigen een voorwerp waarin de letter ‘P’ 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. De brief waarop u 

kan intekenen zit deze week donderdag in het valiesje, gelieve hem zo snel mogelijk terug te 

bezorgen aan de juf. 
        Voor de 4-jarigen volgt later in het schooljaar een brief voor de mama’s. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘De wonderlijke sprookjeswereld ‘Roodkapje’’. 

♦ We maken kennis met het sprookje van Roodkapje. We verkennen het verhaal 

meerdere malen en op verschillende manieren: genietend voorlezen, interactief 

vertellen, uitbeelden, navertellen, … 

♦ We zingen en spelen met het lied ‘Zeg Roodkapje’. 

♦ Aan de verteltafel en in de huishoek kunnen we het sprookje naspelen en uitbeelden. 

♦ We oefenen ons ruimtelijk inzicht aan de hand van een smartgame. 

♦ Op maandagnamiddag houden we onze eerste talentennamiddag. Deze is ter voorbereiding van het 

schoolfeest in maart. Alle kleuters gaan op deze namiddagen klasdoorbrekend aan de slag binnen de 

muzische domeinen (dans, drama, beeld, muziek). 

♦ Op dinsdag rijden alle kleuters met de bus naar Circus Bruul. Zie algemeen. 

♦ Meebrengen:  

- Allerlei dingen die bij het sprookje Roodkapje horen, bijvoorbeeld poppetjes, gezelschapsspel, 

verkleedkledij (roodkapje, wolf, jager, grootmoeder), boekjes, … Alles goed naamtekenen a.u.b. 

- Voor de 5-jarigen een voorwerp voor het lettercircus waar de letter ‘P’ in voorkomt. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

 

Dinsdag rijden alle kleuters met de bus naar binnenspeeltuin Circus Bruul in Geel.  

Ze kunnen een hele dag klimmen, klauteren, kruipen, glijden, springen, … naar hartenlust. Kleuters doen 

best gemakkelijke speelkledij aan (eventueel reservekledij). 

In de boekentas: Boterhammen, fruit, koek en drinkbus. We rijden met de bus. Deze uitstap kost €13. 

Hiervan sponsort onze ouderraad €2 waarvoor dank. Er komt dus €11 op de schoolrekening. 
 

 

Beweegtip: ‘Hoofd, schouder, knie en teen’ 
    Materiaal:    eventueel een computer voor het liedje  

                           Liedje:  https://www.youtube.com/watch?v=7mCeMURjldE 
 

Ga tegenover je kind staan. Raak de lichaamsdelen aan die je hoort.  

Als het liedje enkele malen herhaald is, kan je kind het misschien  

eens alleen proberen. 
 

 

Data fietsparcours 
 

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 
 

Maandag 17 april voor K3A en K3B  

Maandag 24 april voor K1A – K1B en K1C  

Dinsdag 25 april voor K2  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7mCeMURjldE


 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

TEKENWEDSTRIJD  
Thema: ‘Iedereen heeft talent’ 

voor al de pareltjes georganiseerd door de leerlingenraad. 
 

De mooiste tekening wordt de affiche voor het schoolfeest. 
Al de andere tekeningen zullen tijdens het schoolfeest opgehangen worden in het OC. 

Deze tekening voor 10 februari afgeven aan je klasleerkracht. 
 

 

Schoolfeest 
Ter info: De verkoop van de inkomkaarten zal in 2 beurten gebeuren.  

De eerste verkoop is enkel voor ouders en deze verkoop loopt van 15 februari t.e.m. 27 

februari. Zo heeft elke ouder de kans om een inkomkaart te kopen.  

Een inkomkaart kost 4 euro. 

De tweede verkoop is voor familie en vrienden. Deze verkoop loopt van 28/02 t.e.m. 06/03. 

Later volgt een brief met concrete uitleg. 
 

 

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! 
 

Kalender:   

♦ 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 

♦ Donderdag 16/02: sportdag 3de graad 

♦ 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 

♦ Zaterdag 11/03: schoolfeest 

♦ Zondag 11/03: schoolfeest 

♦ Maandag 13/03: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 
♦ Van dinsdag 14/03 t.e.m. vrijdag 17/03: papaweek voor de oudste kleuters van K3 

♦ Woensdag 15/03: medisch onderzoek voor 4A 

♦ Maandag 20/03: medisch onderzoek voor 4B 



♦ Dinsdag 21/03: kleuters naar de Rulheyde 

♦ Dinsdag 21/03: medisch consult 1ste leerjaar 

♦ Maandag 27/03: infoavond zeeklassen 5de en 6de leerjaar 

♦ Maandag 27/03: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Woensdag 29/03: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Donderdag 30/03: 3de leerjaar naar Saraland 

♦ Van maandag 03/04 t.e.m. vrijdag 14/04: paasvakantie 

 

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 ‘Met Jezus in zee’. 

♦ Nederlands: Kern 7: ‘Op safari’. We lezen samenstellingen en MKMM-woorden zoals kaart, kist, tent, 

… en MMKM-woorden zoals bril, stoel, … We zoeken welke delen van de zin bij elkaar passen, dan 

lezen we de zin. 

♦ Wiskunde: We leren het uur op de klok lezen. We verdelen een hoeveelheid in 2 of 4 gelijke delen. We 

nemen de helft van een hoeveelheid. We rekenen tot 10 in een rooster (matrix). We automatiseren 

optellingen tot 10. We wegen met 1 kg en vergelijken wat meer, minder of juist 1 kg is. 

♦ Spelling: We oefenen op het schrijven van woorden met een lange klinker zoals room, kaas, zuur. 

♦ W.O.: ‘Het is winter, het is glad en ijskoud’. We werken dit thema af. 

♦ Maandagnamiddag werken we binnen de 1ste graad klasdoorbrekend rond ons schoolfeest. We gaan op 

zoek naar ideeën voor het decor en de kostuums, we schrijven ons toneelstuk en bedenken een dansje. 

♦ Vrijdag gaan we zwemmen. Zorg dat je kind gemakkelijke kledij aanheeft. (zeker geen broekkousen!) 

Wat moet er in je zwemzak: Een zwembroek, badpak of bikini, een grote handdoek en een kleine 

handdoek. Vergeet zeker geen plastic zak waar je naam op staat, want daar steken we onze droge kleren 

in zodat die niet nat worden! 

Je mag ook een zwembril en zwembandjes meegeven als je dat nodig vindt. 

♦ Schoolfeest! Voor ons schoolfeest zijn we op zoek naar: 

- Slechte, zwarte T-shirts die je niet meer nodig hebt. 

- Smalle, zwarte broeken of leggings die je niet meer nodig hebt.  

- Restjes gekleurde stof (effen of met patroon) van minimum 30 cm op 40 cm. 

Je mag dit zo snel mogelijk mee naar school brengen. 

 

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

♦ Godsdienst: ‘Pater Damiaan’. Zijn levensverhaal en de damiaanactie. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o De helft van even getallen tot 100. Wat zijn even/oneven getallen? De helft = :2. 

   Bv. de helft van 26 is …               of              de helft van 52 is … 

               26 De helft van 20 is 10                      52 De helft van 40 is 20 

 De helft van 6 is 3  De helft van 12 is 6 

          20       6  De helft van 26 is 13                40        12  De helft van 52 is 26 

o De maaltafel van 8. We werken weer in verschillende stappen. We tellen met sprongen van 8. Oefen 

de kaartjes die je mee naar huis krijgt goed in. Ook op de computer kan je oefenen: 

www.maaltafels.be online maaltafels oefenen spelletjes (carwash, sketch’s world), 

www.computermeester.be (ruimteschip, verbind de punten (hier kan je de sprongen oefenen), 

rekenplaten, …), www.reken-taal.be (ganzenbord- tafels). 

o De deeltafel van 8. We verdelen in groepjes van 8. Hoeveel groepjes heb je kunnen maken? 

De deeloefening is het omgekeerde van de maaloefening: 16 : 8 = 2 want 2 X 8 = 16. Het is dus heel 

belangrijk dat je de maaltafel van 8 goed kent. 

                   Logisch en probleemoplossend denken: 

o Tekenen als een printer. We ontdekken dat computertaal uit 2 cijfers bestaat nl. 0 en 1. We schrijven 

een code voor de robotprinter. We lezen de code van een robotprinter en maken een tekening met 

dots (= stippen). 

♦ Spelling: We oefenen onze onthoudwoorden, aanbreng van de eindletter a, o, u en ee (je hoort de klank 

lang, we schrijven ze kort, behalve bij de klank ee bv. na, nu, auto, zee). Herhaling van de spellingsweg 

(komen, kommen en bevel). 

♦ Nederlands: Thema: ‘Spelen maar’. 

http://www.maaltafels.be/
http://www.computermeester.be/
http://www.reken-taal.be/


o We brengen het toneelstuk van de prins en zijn 6 dienaars voor de klas. Meebrengen tegen maandag: 

verkleedkleren en attributen voor het toneel. 

o Begrijpend lezen: We zoeken welk woord het beste past in de zin. 

o Zinnen maken: We zetten de woorden in de juiste volgorde. We denken aan de hoofdletters en de 

leestekens. 

Thema: ‘Ik wil ridder worden!’. 

o We luisteren naar het verhaal van Tobias die ridder wil worden. 

o Wat zijn de taken van een page en een schildknaap? 

o Hoe kan je ridder worden? 

♦ B.O.: We leren de hoofdletter W en T. 

♦ W.O.: Thema: ‘Het weer’. Oefeningen maken op de thermometer. De kleuren van de regenboog. Kan jij 

de kleuren onthouden met het woord ‘ROGGBIV’ (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet)? 

♦ Muzo: Schoolfeest: ‘Iedereen heeft talent’. We starten met de voorbereidingen. De kinderen zijn 

verdeeld over verschillende workshops (toneel, zang, dans, kostuums, decor) waar ze meewerken aan de 

voorstelling. We starten met een eerste brainstormmoment. 

♦ Vrijdag: zwemmen! Vergeet je zwemzak en plastieken zak niet! Doe gemakkelijke kledij aan (liefst 

geen broekkousen). Waardevolle spullen laten we thuis, kinderen met lange haren maken best een 

staartje. 

 

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

♦ Godsdienst: ‘Stilte en gebed’. Niet enkel Christenen vinden rust en moed tijdens het bidden. Ook in 

andere godsdiensten bidden de mensen. Bidden kan je samen doen en op veel verschillende manieren. 

Welke soorten gebed bestaan er en welke gebedshoudingen worden gebruikt? 

♦ Nederlands: ‘Ondergronds’. 

o We maken een AVI-toets om te bepalen wat ons AVI-niveau is en om te zien of we gegroeid zijn in 

het lezen. 

o Dipper, de geluksvogel van deze maand, maakt ons duidelijk dat mensen die blij zijn met wie ze 

zijn… gelukkiger zijn. Hier doen we dan ook weer enkele activiteiten rond. 

o In onze zoektocht naar Martijn helpen we een Franse kever met een spellingprobleem. Hij weet niet 

zo goed hoe hij de verenkeling- en verdubbelingsregel moet toepassen. We komen aan bij de grotten 

en helpen de grotmannetjes met het opnieuw samenstellen van een tekst. 

♦ Wiskunde: ‘Blok 4’. 

o We leerden wat gelijkbenige, ongelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken zijn. Kunnen we ze in 

oefeningen zelf herkennen? 

o Na alle uitleg over hoe en waarom we de uitkomst van een oefening kunnen schatten, gaan we 

eindelijk zelf aan de slag. 

o Cijferend vermenigvuldigen wordt verder ingeoefend. 

o Een getal tussen 10 en 20 vermenigvuldigen met een tienvoud doe je zo: 18 x 40 = (10 x 40) + (8 x 

40) = 400 + 320 = 720 

o Herhaling van de loodlijnen en evenwijdige lijnen. Kennen we het verschil nog? 

o Hoe berekenen we de omtrek van een vlakke figuur?  

♦ W.O.: Thema: ‘Jaartje rond’. Deze week staan toetsen op het programma. Kijk in de 

agenda voor de exacte planning. Thema: ‘Ruimte’. We maken een puzzel van de 

verschillende planeten met hun eigenschappen. Extra informatie van thuis uit kan het 

werk gemakkelijker maken. 

♦ Muzo:  

o We maken schilderijtjes die verkocht zullen worden voor het goede doel, dit ten 

voordele van CIG De Merode. 

o In groep gaan we bij de juf of meester van het derde of vierde leerjaar werken aan het decor/kledij, 

verhaal/toneel, zang/dans voor het schoolfeest. 

 

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

♦ Godsdienst: We zien de zeven sacramenten en sluiten het thema symbolen af. Wat zouden deze 

sacramenten zijn? Wel, dit zijn zeven belangrijke kerkelijke gebeurtenissen die je kan meemaken 

doorheen je leven. Denk hierbij aan het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie, … 

♦ Wiskunde: We tekenen loodrechte en evenwijdige lijnstukken. We leren ook hoe we cijferend 

kommagetallen tot 0,1 kunnen optellen en aftrekken. We maken verschillende herhalingsoefeningen en 

bereiden ons zo voor op de toets. 



♦ Nederlands: We herhalen de leerstof van taal en maken de toets van taalbeschouwing. We maken onze 

folder voor Vic de reisleider af. Het nieuwe thema gaat over Noga. Noga is een vrolijke meid met een 

rugzakje op haar rug. Wat zou ze toch heel de tijd meedragen? En bij wie gaat ze logeren? Bij koning 

Filip? Of bij oom Kaas? Of bij Madame Tussauds? Bij spelling zien we woorden uit het Engels. 

♦ Muzo: We oefenen deze week volop voor het schoolfeest. We zingen de liedjes verder, denken na over 

danspasjes, kledij, decor, … 

♦ W.O.: We duiken verder in onze speelkoffer. We ontdekken oud speelgoed. Waarmee speelden kinderen 

vroeger? Kennen we dat speelgoed nu nog? En weet jij wanneer de eerste teddybeer is uitgevonden? We 

ontdekken het fabrieksgeheim en nog veel meer... 

 

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. 

♦ Godsdienst: ‘Elia’. In de wijngaard van Nabot laten koning Achab en koningin Izebel zich niet van hun 

mooiste kant zien. Elia blikt terug op de belevenissen en gevaren in zijn leven. Hij richt zich tot God. 

♦ Muzo: We bereiden het schoolfeest voor. Laat je fantasie de vrije loop en haal die helpende handen 

boven! 

♦ Nederlands: ‘Kunstige Kids’. Wat moet er zoal in een uitnodiging staan? We maken een uitnodiging 

voor het schoolfeest! Ballet, capoeira, streetdance, volksdansen en nog vele andere dansen zijn vormen 

van kunstig bewegen. ‘Ik dans, dus ik besta’, de wijze woorden van Billy Elliot die je in een verhaal zal 

leren kennen. Laat de uitspraken over kunst kloppen. Vergelijk kunstwerken: Welke gemeenschappelijk 

kenmerken herken je? 

Spelling: Tegenwoordige en verleden tijd, herhaling van de reeds geleerde regels uit het regelboekje. 

Op woensdag gaan we tutorlezen. 

♦ W.O.: ‘De aarde waar wij wonen’. Hoe kunnen wij op school en in de klas ons 

steentje bijdragen aan een beter klimaat? 

Op ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: A.d.h.v. blokkenbouwsels en constructies oefenen we aanzichten en 

bouwplannen in, we gebruiken het k.g.v. om ongelijknamige breuken op te tellen, 

we onderzoeken wanneer een getal deelbaar is door 2, 5 of 10. 

Op dinsdag hebben we toets van getallenkennis en bewerkingen en logisch en 

probleemoplossend denken. Op donderdag hebben we toets van metend rekenen 

en meetkunde.  

 

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

♦ Nederlands: De zoektocht naar meneer Baldido is voorbij. Dinsdag maken we een schrijftoets en 

donderdag betreden we de kamer van de waarheid. Daar krijgt het verhaal z’n ontknoping. 

♦ Wiskunde: Toets blok 4: Donderdag toets getallen en logisch en probleemoplossend denken. Vrijdag 

toets metend rekenen en meetkunde. 

♦ Frans: Toets révision unité 25-28 (schriftelijk) op maandag. 

♦ Verder starten we deze week met unité 29. De betekenis van de titel ‘Deux croissants’ zal voor iedereen 

wel duidelijk zijn. We leren iets bestellen in een taverne, café of restaurant. Hoe moet ik me 

verontschuldigen? En we leren tot slot een kort verhaal in het Frans navertellen. 

♦ Muzo: De eerste workshop voor de musical komt eraan. Maandag knutselen we, dansen we en spelen we 

toneel bij de groep waar we bij ingedeeld zijn. Zo bereiden we de musical voor. Benieuwd naar je 

personage? 

♦ W.O.: Woensdag brengt een grote vrachtwagen het ‘Xperilab’ 

naar onze school. Deze vrachtwagen is ingericht als labo. We 

zullen met heel de klas verschillende wetenschappelijke proeven 

mogen doen. Zo krijgen de kinderen de kans om hun talenten en 

interesses op wetenschappelijk gebied te ontdekken. 

De kostprijs hiervoor is €3 en zal later op de schoolrekening 

komen. 

 

Algemeen lagere school 
 

 



 
 

 


