
Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022 

http://www.vbs-deparel.be 

 

Om de fiscale fiches op te maken hebben wij voortaan de rijksregisternummers  

van beide ouders nodig. 

Zo dadelijk ontvang je een mail met een link.  

Gelieve deze link aan te klikken en op alle vragen te antwoorden. 
 

 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Jarig zijn!’. 

♦ Hoera… Jules is op donderdag jarig in de klas! We gaan gedurende de hele week 

alle voorbereidingen treffen zodat het een heus feest wordt voor onze klaspop. 

Een taart, kroon, vlaggetjes, … de kleuters denken aan alles. 

♦ Godsdienst: Onze kleuters maken kennis met het verjaardagsritueel en ervaren dat 

verbondenheid in groep groeit en versterkt wordt in en door rituelen en feesten. 

♦ Taal: We luisteren naar het verhaal: ‘Jules is jarig’ en vertellen ons eigen verhaal bij de doeplaat en de 

praatplaat. 

♦ Wiskunde: We meten en vergelijken welke kroon voor Jules past en de kronen worden gesorteerd. 

♦ Fijne motoriek: We maken allerlei taarten: met zand, met plasticine, aan het magneetbord, … 

♦ Muzo: We gaan creatief aan de slag met verschillende materialen om vlaggen te maken. 

♦ Op donderdag is het dan zover: Feest voor Jules in de klas!!! Welk cadeau zou hij krijgen? 

♦ Pedagogische studiedag op vrijdag. Geen school voor alle leerlingen.  

♦ Meebrengen mag: Verhalen i.v.m. met het thema ‘jarig zijn’ (getekend met naam a.u.b.). 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S.  

♦ Thema: ‘Onder de paraplu’. 

♦ Jaja, herfstweer, de gekleurde blaadjes dwarrelen van de bomen en de regendruppels vallen. Grote 

plassen op de grond, leuk hoor! We gaan dit deze week allemaal ervaren en beleven. 

♦ Godsdienst: ‘Samen, als vriendjes, onder één paraplu’ zingen we het lied ‘onder moeders paraplu’. 

♦ W.O.: ‘Water’. Plassen op de speelplaats en regendruppels op de paraplu. 

♦ Wiskunde: We gaan onze laarsjes en paraplu’s tellen, sorteren en ordenen naar kleur, grootte, … We 

verkennen de ruimte en gebruiken hierbij de begrippen op, onder, in, naast, … 

♦ Taal: We vertellen het prentenboek ‘Nieuwe laarzen’ en dramatiseren het verhaal. We leren het vers 

‘rikketikketik’ en oefenen hierbij onze uitspraak en vingermotoriek. 

♦ Zelfstandigheid: We proberen zelf onze laarzen aan en uit te doen. 

♦ Uitstap naar Rulheyde op 11 oktober: zie algemeen kleuterschool. 

♦ Uitstap naar kabouterberg op 19 oktober: zie algemeen kleuterschool. 

♦ Vrijdag: Pedagogische studiedag, geen school voor de kinderen. 

♦ Meebrengen op maandag: Een paraplu (en eventueel laarsjes), genaamtekend 

(mag deze week in de klas blijven). 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Themaloos’.  

♦ Na een thema vol drukte en verkeer, nemen we even de tijd om terug tot rust te komen. 

♦ Tijdens onze themaloze week staat vooral het creatief denken in de belangstelling. Originele ideeën en 

probleemoplossend denken worden sterk aangemoedigd! Zo gaan we ook brainstormen over een nieuw 

thema… spannend hoor! 

♦ We besteden aandacht aan onze lichaamshouding. We ontdekken nieuwe Bodymap oefeningen zoals de 

krokodil, het varken en de koala. Wie kan de houdingen nabootsen? Wie kan er sluipen als een krokodil? 
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♦ Wat willen we toch graag koken in de onze klas! We zorgen voor nieuwe kookmaterialen om de 

werkelijkheid zo echt mogelijk te kunnen naspelen. We mogen koken met nat zand. We kunnen cakejes 

bakken met plasticine, pannenkoeken bakken, … 

♦ Tenslotte maken we ook tijd om te puzzelen en zelfs om een smartgame te oefenen. Zo leren we logisch 

en stapsgewijs na te denken. Als ik dit puzzelstukje leg, dan kan ik de randen met elkaar verbinden, … 

♦ Vrijdag is het pedagogische studiedag en blijven de kinderen thuis. 
 

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

♦ Thema: ‘Herfst – Dieren in het bos’. 

               In alle hoeken vinden we nieuwe leer- en speelmaterialen in een herfstkleedje! 

♦ We gaan actief aan de slag met de natuur en leren welke dieren er in het bos leven. Met Pluisje de 

eekhoorn spelen we leuke en leerzame spelletjes, zingen we een lied en toveren we bruine tinten. 

♦ Onze vingers en handen gaan deze week worden uitgedaagd: kneden van plasticine, schaar hanteren, 

wasknijpers gebruiken, … 

♦ Op donderdag gaan we met onze 4-jarige naar het bos van Ed, extra informatie vinden jullie bij 

algemeen kleuterschool. 

♦ Vrijdag: Pedagogische studiedag, geen school voor de kinderen. 

♦ Meebrengen: Eventueel herfstvruchten zoals eikels, noten, kastanjes, dennenappels, … 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K3A, K3B en K2: 
De koning en koningin zijn in het bos gaan wandelen en kwamen daar een grote zandvlakte tegen.  

Ze speelden in het zand en hebben heel wat meegemaakt. Met het muziekje  

van het zandbergje doen we samen schrijfdansbewegingen.  

We gebruiken hierbij onze beide lichaamshelften!  

We doen bewegingen in verschillende variaties: in hoepels, met klei en water  

op een grote plastiek. (misschien komen we wel naar huis met een afdruk van  

ons werk…). We oefenen onze fijne motoriek verder met de materiaaldoosjes. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘In de supermarkt’ vervolg.  

 Op maandag brengen we een bezoek met onze klas aan de supermarkt in Lichtaart. 

We gaan kijken hoe de winkel is ingericht, wie er werkt en gaan met behulp van 

een boodschappenlijstje de ingrediënten voor onze kookactiviteit kopen. 

 We verkennen de weegschaal en gaan weegoefeningen doen met voedingswaren. 

Zo leren we de begrippen licht, lichter, zwaar, zwaarste, even zwaar, … kennen. 

 Vanuit een godsdienstig verhaal, voeren we een gesprek over de oorsprong van ons voedsel en leren we 

hoe wij door ons koop- en consumptiegedrag ook mee voor de planeet kunnen zorgen. 

 We plaatsen onze voedingsmiddelen in de voedingsdriehoek en kijken wat een gezonde voeding wil 

zeggen. Wat is gezond en wat is ongezond? 

 De 4-jarige kleuters (°2018) brengen deze week op donderdag een bezoek aan het bos van Ed samen 

met hun leeftijdsgenootjes van de groene en de blauwe klas. Breng je kleuter daar ’s ochtends naartoe 

en haal hem daar ’s avonds ook op. Voor meer info zie rubriek ‘algemeen kleuterschool’. 

 Vrijdag geen school wegens pedagogische studiedag; dus deze week geen lettercircus. 

 Meebrengen: De 4-jarige kleuters (°2018) brengen op donderdag een bezoek aan het bos van Ed: 

gelieve hen voldoende warme speelkledij aan te doen (aangepast aan de weersomstandigheden) en stevig 

schoeisel. 
 

     OPROEP: 
Met onze 5-jarige kleuters (°2017) willen we op donderdag 20 oktober graag op leeruitstap naar  

het ‘Bos van Bo’ in Landschap de Liereman te Oud-Turnhout.  

Hiervoor doen we een oproep om ons mee te vervoeren. 

Kan je als ouder/grootouder, … ons mee vervoeren, geef dan zeker een seintje  

aan de juf. Geef hierbij ook door hoeveel kinderen je kan meenemen.  

We zouden om 8.30 uur op de school vertrekken en terug  

opgehaald worden om 14.45 uur in Oud-Turnhout. Alvast bedankt!  
 

 



4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘De supermarkt’ 

              We verkennen het spel in onze klaswinkel verder en breiden het uit. We mogen de verschillende  

               rollen van klant, verkoper, winkelmedewerker, … verder ontdekken. 

♦ We oefenen verder op het tellen bij het aankopen van verschillende producten, op het gebruik van 

boodschappenlijstjes, op het betalen, … We vergelijken ook verschillende producten en hoeveelheden. 

Onze woordenschat maken we rijker door het benoemen van producten, handelingen, … 

♦ Donderdag gaan onze 4-jarigen (geboortejaar 2018) naar het bos van Ed de Eekhoorn. Deze kleuters 

mogen afgezet en opgehaald worden op de speelplaats van kleuterschool ’t Bosvriendje. 

♦ Vrijdag is het pedagogische studiedag. Geen school voor de kinderen die dag. 

♦ Uitstap naar Rulheyde op 11 oktober: zie algemeen kleuterschool. 
 

Algemeen kleuterschool 
 

 

Middagtoezichter gezocht voor bij de kleuters 

vrijwilligersvergoeding €7 per uur 
 

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) 
 

 

Uitstap: Natuurleerpad: Ed de eekhoorn 
Bericht aan de ouders van de 4-jarige kleuters 

uit de blauwe, groene en paarse klas (kleuters die geboren zijn in 2018) 
 

Op donderdag gaan we naar het bos van Ed de eekhoorn in ’t bosvriendje!  

We leren er alle bosdieren en vele natuurgeheimen kennen. Op de middag picknicken we in het bos en in de 

namiddag doen we de fit-o-meter. 

Je kleuter wordt verwacht op de speelplaats van ’t Bosvriendje om 8.45 uur te Poederleesteenweg 67 

in Lichtaart. Hier mogen jullie ze ook terug komen ophalen, om 15.10 uur. 

Meebrengen: 

    Picknick: 1x brooddoos met gebruikelijke waterfles voor ’s middags, 1x koek of fruit voor de namiddag. 

P.S.: Laat je kleuter ’s morgens voldoende eten (de kleuters eten bij de wandeling enkel één koek van de 

vertelster en eten om 12.30 uur) en zorg voor speelkledij aangepast aan het weer. 

Prijs voor de uitstap: 2,50 euro. Dit komt op de schoolrekening. 
 

 

 

Dinsdag 11 oktober gaan we met alle kleuters ravotten in de Rulheyde in Ossengoor te 

Kasterlee. Op die dag vragen we om je kleuter ’s morgens naar daar te brengen en er ’s avonds terug op te 

halen. De juiste uren en verdere praktische info worden op de volgende nieuwsbrief vermeld. 
 

 

 

Op woensdag 19 oktober gaan we met onze 2,5 en 3-jarigen (geboortejaar 2019 en 2020) naar de 

Kabouterberg in Kasterlee. Die dag vragen we om je kleuter ’s morgens tot daar te brengen en er ’s 

middags ook weer op te halen. De juiste uren en verdere praktische info worden later nog meegedeeld. 

Grootouders die graag met ons mee wandelen zijn welkom. Graag hiervoor een seintje aan de juf via de 

WhatsApp groep of naam noteren op het klembord naast de klasdeur. 
 

 

       Beweegtip: ‘Schoendoosschaatsen’ 
 Materiaal: 2 schoendozen zonder deksel van je kind zijn/haar schoenen. 

       Zet elke voet van je kind in een schoendoos en laat je kind zo 

       door de ruimte glijden met een schaatsbeweging. 
 

 



Data fietsparcours 
 

Maandag 17 oktober voor K1A – K1B en K1C Maandag 21 november voor K3A – K3B 

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B Dinsdag 29 november voor K2 

Dinsdag 25 oktober voor K2  

Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C December = geen fietsparcours 
 

 

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. 

 
 

 

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

De vrijwilligers gaan hun beste beentje voorzetten om er een aangenaam uurtje voorlezen en knutselen van 

te maken.        In deze flyer vind je meer info. 
 

 

Kalender:   

 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 

https://docs.google.com/forms/d/1OZHnfcYSM7eSJKT-UtyoYm8LPTeoXiHBdWubDbt5JGg/viewform?edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1FMlL53oYPvnehg_Ssf5M_hzzT7HxGGRP/view?usp=sharing


 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’.  

                   Woensdag ‘Saved by the bell’. We brengen een bel, fluitje of een toeter mee.  

                   Zo laten we de wereld horen dat iedereen zich moet inzetten voor onderwijs  

                   voor alle kinderen.  

 Nederlands: Kern 1: ‘Lijkt me logisch’. We ronden kern 1 af en lezen alle letters en 

woorden bij de juf. Dan starten we met kern 2: ‘De dag dat de nacht niet kwam’. We leren de letter n. 

Uit 3 woordjes kiezen we het juiste woord dat bij de tekening hoort. We lezen ook zinnen.  

Dinsdag wisselen we van ‘veilig en vlotje’. Zorg dat je zeker het rode boekje terug bij hebt. 

 Wiskunde: We leren voorwerpen schatten en meten met natuurlijke maateenheden zoals onze hand, voet, 

duim, potlood,… We splitsen de hoeveelheid 5. We leren optellen en aftrekken tot 5. We schrijven bij 

een rekenverhaal een bewerking en vertellen zelf een verhaal bij een bewerking.  

We zien nog veel splitskaartjes in de huiswerkkaft zitten. Gelieve deze uit de knippen en thuis in een 

doosje te bewaren. Zo kan je deze splitsoefeningen dagelijks thuis oefenen. 

 Schrijven: We oefenen op schrijfpatronen.  

 W.O.: ‘Het is herfst, dat zie ik aan de bomen!’. We bekijken bladeren en vruchten. Breng daarom op 

maandag enkele bladeren en vruchten mee. En hoe maken de dieren zich klaar voor de winter? 

 Woensdag zijn juf Els en juf Caroline op bijscholing. Juf Caroline wordt vervangen door juf Silke. 

                  Juf Els wordt vervangen door juf Jolien. Dit zijn derdejaars studenten.  

 Vrijdag is het pedagogische studiedag. De kinderen hebben een dagje vrij.  

 

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

 Godsdienst: Jezus ontmoet Bartimeüs. We luisteren naar en ontleden het verhaal van Bartimeüs. Op 

woensdag rinkelen we met de bel. We willen zo aandacht voor alle kinderen die tot op vandaag nog niet 

of moeilijk naar school kunnen gaan. Elk kind heeft recht op onderwijs. 

Meebrengen tegen woensdag: belletje. 

 Wiskunde: Getallen: 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). 

Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

Meten: ‘De kilogram’. We schatten het gewicht van een aantal voorwerpen. Weegt het voorwerp juist  

1 kg, meer dan 1 kg of minder dan 1 kg. We wegen juist 1 kg af. 

 Spelling: Inoefenen van de juiste verbinding met de letters b-, v-, w- en de klinkers eu, oe, ui, uu, u, ie. 

We oefenen op woorden uit de vriendjesflat (arm, helm, dwerg) en op de klanken -ng en -nk. 

Inoefenen van de andere klinkers (eu, ui, oe, ie, aai, ooi, oei, ei, ij) 



 Nederlands: Thema: ‘Dolle dierenpret!’. 

o Begrijpend lezen: dieren op de boerderij. 

o We zoeken een gepast einde bij een verhaal. 

o We ontdekken hoe dieren praten. 

o We lezen weetjes over huisdieren en zoeken welk dier er het beste bij het baasje past. 

o We luisteren naar het verhaal van de reuzenkrokodil. 

 W.O.: ‘Onze school’. Afwerken van het thema. Thema: ‘Tijdsbegrip’.  

           We blikken terug op de maand september. Wat waren de belangrijke gebeurtenissen. Hoeveel  

           dagen zijn er in deze maand, hoeveel dinsdagen telt de maand september. We oefenen de  

           begrippen vandaag, morgen, overmorgen, gisteren en eergisteren. 

De kinderen krijgen ook een jaarkalender mee naar huis. We vragen om deze te bewaren en op een 

goed zichtbare plaats op te hangen thuis. Zo kan u er thuis ook geregeld naar verwijzen. Elke maand 

krijgen de kinderen prenten mee die ze bij die maand moeten plakken. Voor de maand september zullen 

we dit een eerste keer in de klas doen. Zo is het voor jullie als ouder(s) ook meteen duidelijker.  

Schrift: We herhalen de kleine letters p, t, n en m. 

 Scoodle Play: Oefenplatform. Hier kunnen de kinderen vrij oefenen op leerstof van de klas en is tevens 

een goede extra herhaling/inoefening van de geziene leerstof. Als er een taak klaar staat, maken ze eerst 

de taak. De inloggegevens vind je in de huiswerkkaft van je kind. 

 Vrijdag is het pedagogische studiedag. Vrijaf voor de kinderen. 

 

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

 Woensdag mag je iets meebrengen dat kan bellen of lawaai maken. We bellen 

dan samen voor goed onderwijs voor iedereen. 

 Vrijdag is het pedagogische studiedag. De juffen en meesters gaan naar school 

en de kinderen mogen thuis blijven. 

 Godsdienst: ‘Vergeving en verzoening’. Het verhaal ‘Spijt’ wordt voorgelezen. 

Hebben wij ooit ook al eens iets gedaan waar wij achteraf spijt van hadden? Hoe hebben we dit dan 

opgelost? We beseffen dat vergeving vragen en ook vergeving schenken niet gemakkelijk is. 

 Nederlands: ‘Welkom in ’t Snuk’. We lezen enkele korte teksten en proberen deze bij het juiste 

kunstwerk te plaatsen. Aan de hand van twee verschillende teksten moeten we het valse schilderij 

vinden. Hierdoor leren we wat bijvoeglijke naamwoorden zijn en waarom zij in een tekst belangrijk 

kunnen zijn. 

Ook oefenen we in duo’s op technisch lezen: de ene leest voor en de andere beeldt uit.  
Voor spelling gaat in 3A weer een woordsnoepje mee en in 3B gaat het oefenboekje met 10 au-woorden 

mee naar huis. Schrijf deze elke dag 1x over. 

Een nieuwe maand betekent in 3B een nieuwe geluksvogel. Wie is nu aan de beurt en wat is zijn/haar 

eigenschap? 

 Snoeplezen staat ook op het programma.  Hoe leuk kan lezen toch zijn?!? 

 Wiskunde: Blok 1 

o We maken een parate kennis-toets.  Deze dient vooral om in de klas en thuis te zien waar we best 

extra op oefenen. 

o Weet je nog wat een niet-veelhoek en een veelhoek is? Welke soorten veelhoeken ken je nog? 

o We tellen met sprongen van 50 en 100 tot 1000. 

o De maal- en deeltafels van 2, 4 en 8 worden extra herhaald. 

o Weten we nog wat een breuk is? Wat is een teller, een noemer en een breukstreep? Wat is de 

betekenis van een breuk, m.a.w. wat wil het zeggen wanneer we 1/4 van een chocolademoussetaart 

mogen opeten? 

 Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober doen we onze eerste bloktoetsen van 

wiskunde. We geven donderdag 6 oktober alle toetswijzers mee naar huis. 

Hierdoor kan je tijdens het verlengde weekend al wat oefenen voor de 

aankomende toetsen. Deze toetswijzers zullen dan ook het enige huiswerk van 

die week zijn. 

 W.O.: ‘De appel en de boom’. In dit thema zullen we het ook hebben over een 

stamboom. Wat is dit? Waarvoor dient dit? Hoe kunnen we dit zelf opstellen? 

Kunnen we stambomen voor andere families verder aanvullen? Begrijpen we 

hoe het werkt?  
 



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

 Godsdienst: ‘Adem in en adem uit’. Niet alleen Jezus maar ook zijn apostelen krijgen nieuwe kracht 

door de Geest van God. Boeddhisten schrijven hun gebed op een vlaggetje. Dit kunnen wij ook. Adem, 

wind en lucht hebben een belangrijke betekenis. 

 Wiskunde: Cijferen: Ditmaal aftrekken tot 10 000. We onderzoeken of rechten en lijnstukken evenwijdig 

zijn. Zelf tekenen we evenwijdige lijnen. Wat zijn echte breuken? We benoemen de delen van een breuk. 

We vergelijken breuken en plaatsen ze op de getallenas. Als ik voor één cake 300 g bloem nodig heb, 

hoeveel heb ik dan nodig voor 3 cakes? Vermenigvuldigen met 10, 100, 5, 50. We zoeken een 

gemakkelijke werkwijze. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

 Nederlands: Thema: ‘Het huis van mijn dromen!’. Hoe en waar wonen mijn klasgenootjes? We vertellen 

het aan elkaar. We bedenken slimme snufjes voor ons droomhuis. Wie woont er in een bakfiets? We 

maken kennis met Bobbel. 

 W.O.: Thema: ‘De gemeente’. In onze gemeente ontdekken we de verschillende diensten waar we 

terecht kunnen. Hoe was het vroeger? We bereiden ons voor op het bezoek aan het gemeentehuis en de 

burgemeester. Donderdag krijgen we bezoek van Labo Green. Iris leert ons alles over afval sorteren, 

recycleren, hergebruiken, … 

 Muzo: Woensdag: Saved by the bell. Ook wij willen dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. Dit 

laten we horen. Breng mee, belletje of iets waarmee je geluid kan maken. Terwijl zingen en dansen we! 

 Vrijdag is het pedagogische studiedag. De kinderen hebben een dagje vrij.  
 

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

 Frans: Maandag toets U3. Daarna vliegen we in unité 4: ‘Voici ma famille!’. We leren iemand 

voorstellen en gezinsleden te benoemen. Ook leren we het eerste deel van de vervoeging van être. 

 Godsdienst: We oefenen verder op het lied en het dansje van ‘Ting tingeling’. 

 Muzo: Van Gogh is onder de indruk van onze herfstwerken! We zetten de puntjes op de i. We bedenken 

zelf een tekst, dans en begeleiding met instrumenten bij een lied. 

 Nederlands: Wat voor persoon ben je? Hoe ziet je toekomst eruit? Lees je hand en je komt het te weten! 

Dankzij een pijnlijke teen leren we werkwoorden in de tegenwoordige en de verleden tijd herkennen. 

Spelling: Anders gezegd dan geschreven, tegenwoordige tijd. 

 W.O.: Mediawijsheid: Zit jij op sociale media? Check je digitale voetafdruk. Aan de slag met ‘De schaal 

van M’! Zo zijn we helemaal up-to-date wat mediawijsheid betreft. 

 Wiskunde: Toetsen! In je huiswerkcontract vind je welke oefeningen je ter voorbereiding moet maken. 

Dinsdag: Meetkunde, metend rekenen, logisch en probleemoplossend denken. 

 Breng woensdag een bel mee om te rinkelen voor ‘Saved by the bell’. 

 DONDERDAG gaan we naar TECHNOPOLIS. Laat via de Classdojo aan de leerkracht weten of je zelf 

naar het station van Tielen komt (ten laatste om 08.05 uur daar) of dat je meefietst vanaf onze school (ten 

laatste om 07.40 uur op school). We nemen de trein naar Mechelen en van daaruit de bus naar 

Technopolis. Om 15.45 uur komen we weer aan in Tielen. Wie ’s ochtends zelf naar het station is 

gekomen, mag daar weer opgehaald worden. De fietsgroep fietst terug mee naar school en zal aankomen 

rond iets over 16.00 uur. 

Voor deze leerrijke dag heb je een rugzak met fruit, brooddoos en een koek nodig. Een gevulde drinkbus 

mag ook niet ontbreken. Technopolis voorziet die dag één drankje per kind. De totaalprijs van deze 

uitstap bedraagt €27, dit komt op de schoolrekening. Je mag eventueel een klein 

spelletje/kleurboek/leesboek/… meenemen om je rustig bezig te houden op de trein. 

 Vrijdag is het pedagogische studiedag. Geniet van die extra rust- en speeldag! 
 

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

 Vrijdag: pedagogische studiedag = vrijaf voor de leerlingen 

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

‘Groene technologie dicht bij huis’. 

 Nederlands: In het thema: ‘Taalbubbels’ staat deze week geschreven taal centraal.  

We vullen een leesfiche in en op woensdag maken we een leestoets over ‘pratende dieren’. 

 Godsdienst: Donderdag toets godsdienst thema 1: ‘Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar’. Kerk 

en andere godsdiensten.  

Onze school doet ook dit jaar weer mee met de actie ‘Saved by the bell’. We proberen de bedoeling van 

deze actie voor iedereen duidelijk te maken. 

Niet vergeten: Iedereen brengt tegen woensdag een ‘bel’ mee naar school. 
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Lang zullen we lezen! 
 Leesideetje 

Op www.jeugdbieb.nl kan je allerlei filmpjes van digitale 

prentenboeken vinden. Een bezoekje waard! 

 Boekentips 

Gouwe ouwe:   SuperDolfje – Paul Van Loon 
 

De nieuwe klasgenoot van Dolfje en Noura, 

Gregor, wordt door iedereen bewonderd. Dolfje en 

Noura mogen niet bij zijn groepje omdat ze 

‘anders’ zijn. Weet hij dat ze weerwolven zijn? 

 

 

 

Recent bekend:  Het eigenwijze huisdierenboek - Marc ter Horst  

                                                en Tom Schoonooghe 

Alles wat je nog niet wist over je cavia, hond, kat 

of goudvis. Of heb jij een axolotl in huis? In dit 

boek vertelt Marc ter Horst je alles wat je moet 

weten over huisdieren. Soms doet hij dat braaf als 

een hulphond, soms eigenwijs als een fret, maar 

altijd nieuwsgierig als een alpaca. Wil je weten 

welk dier zijn eigen keutels opeet? Hoeveel dieren 

er in je bed zitten? Wat het verschil is tussen een 

lama en een alpaca? Welk huisdier non-binair is? 

Hoe goed paarden kunnen tellen? Open dan gauw 

dit boek! 

http://www.jeugdbieb.nl/

