
Van maandag 5 december tot en met vrijdag 9 december 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Sinterklaas’ vervolg. Op dinsdag vieren we het feest van Sinterklaas in onze kleuterschool. We 

brengen een dansje voor de Sint. Zou er iets lekkers in onze klasschoen zitten? We ontdekken en spelen 

met het nieuwe speelgoed dat de Sint heeft gebracht voor onze klas. 

♦ Godsdienst: ‘Samen spelen is ook samen delen’. We ondervinden dat niet iedereen tegelijk met hetzelfde 

kan spelen en leren omgaan met ‘om de beurt spelen’. Hierbij komen zeker verschillende gevoelens en 

behoeften naar boven. We leren deze binnen aanvaardbare grenzen uiten. 

♦ Op maandag laten we het tweede kaarsje van de adventskrans branden. Wij kijken samen naar moeder 

Maria die een kindje in haar buik heeft. 

♦ Ook op maandag vieren we de verjaardag van Matheo. Hiep, hiep, hiep, hoera!!! 

♦ Muzo: We schilderen met geel en blauw. We zijn nieuwsgierig en ontdekken wat 

er met de kleuren gebeurt? 

♦ Zintuigen: Eerst aandachtig waarnemen met de ogen en daarna raden wat er 

weggetoverd is. Hierbij wordt ook ons werkgeheugen geoefend. 

♦ Woensdag geen school voor de kinderen, pedagogische studiedag. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘De Sint komt… Kerstmis nadert…’. 

♦ Godsdienst: Dankbaarheid bij het krijgen van pakjes en het 2de kaarsje mag branden op onze 

adventskrans, we zingen een adventslied. 

♦ Maandag zetten we een korfje klaar met wat lekkers voor het paard en wachten vol spanning. 

♦ De Sint komt op dinsdag bezoek. We zingen, dansen en ontvangen onze cadeautjes. 

♦ We spelen met het nieuwe speelgoed van de Sint. 

♦ Woensdag pedagogische studiedag: vrijaf voor de kleuters. 

♦ Onze kleuters genieten met z’n allen van een mooi kerstverhaal: ‘Kerstboom op het plein’ gespeeld door 

de juffen. 

♦ W.O.: We brengen een bezoek aan het sparrenbos. In onze klas zetten we een donkere spar die volgende 

week wordt omgetoverd tot een mooie kerstboom. 

♦ Fijne motoriek: We prikken, knippen… en maken leuke kerstversiering. 

♦ Meebrengen: 

- Maandag: Iets lekkers en/of een tekening voor in het korfje. 

- Donderdag: Een lichtje/zaklamp. 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Themaloos’.  

♦ Dinsdag krijgen we bezoek van Sinterklaas! Wat hebben we hiernaar uitgekeken… Om wat te bekomen 

van alle spanning en enthousiasme houden we een themaloze week. 

♦ We komen helemaal tot rust in deze adventsperiode. We ontdekken heel deze voorbereidingstijd op 

Kerstmis door samen te vieren en samen te beleven. We maken ook tijd om te brainstormen rond 

Kerstmis. Wat weet je al over Kerstmis? Wat wil je leren? Wat wil je doen in de klas? 

♦ We exploreren verschillende lichaamshoudingen en proberen deze na te bootsen. Zo maken we tijd voor 

dierenyoga, bodymap oefeningen, … 

♦ Dankzij Sinterklaas kunnen we volop patronen oefenen met ons nieuwe speelgoed. We experimenteren 

met figuren, verzinnen nieuwe patronen, werken met patronenkaarten, ontdekken bouwplannen… 
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♦ Woensdag is het pedagogische studiedag en moeten de kinderen niet naar school komen. 

♦ Meebrengen mag:  

- Een foto van jouw kerstboom op A4 papier (mag gewoon afgedrukt zijn, moet niet op fotopapier). 

- Wortel/suikerklontje/tekening/… om in onze laars te steken voor Sinterklaas. 
 

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

♦ Thema: ‘Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek’. 

♦ Pompom brengt ons een nieuw verhaal: ‘Kerstmis met Pietje’. 

♦ Dit is een mooi projectje (taal, wiskunde, emotie) dat de brug slaat tussen het Sinterklaasgebeuren en de 

kersttijd. Pompom gaat zo met ons rijmpjes maken, het verhaal navertellen en naspelen, feesten in het 

paleis, zelfstandig spelen met het bijhorend spel. 

♦ Godsdienst: ‘Lichtjes in het donker’. Adventsbeleving. 

♦ Dinsdag verwelkomen we Sinterklaas en Zwarte Piet op onze school. Fijn maar ook 

spannend… We geven aandacht aan onze gevoelens. 

♦ Op maandag zetten we onze schoen (laars). Hierbij horen ook leuke spelletjes met 

wortels en klontjes die reeds in de klas zijn. 

Meebrengen: Enkel als je geen laarsjes hebt aan de kapstok op school mag je een 

lege schoen meegeven. Graag met naam getekend. 

Voor hen die graag tekenen mogen altijd nog een extra kleurwerkje meebrengen voor Sinterklaas. 

♦ Woensdag is het geen school voor de kinderen. 

♦ Vrijdag zorgt Juf Charisse voor onze kindjes. Juf Karin is op bijscholing. 

♦ Natuurbeleving: We nemen de bomen in de winter waar, zoeken sparrenbomen en dennenbomen. 

♦ In onze klas komt er een gezellige donkere hoek waar de kleuters op ontdekking kunnen gaan met licht 

en donker. 

♦ Op vrijdag zetten we een donkere kerstboom in de klas.  

♦ Meebrengen: Lichtjes, reflectoren, glow in the dark voorwerpen, … vergeet zeker de naam van jullie 

kleuter er niet op te zetten. Dank u 
 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Sint en Piet’ vervolg. 

♦ Er hangt een telzakje aan de deur van onze klas: We oefenen het aanwijzend tellen en doen allerlei 

rekenhandelingen waarbij we de begrippen, meer, minder en evenveel gebruiken, als uitdaging voor de 

5-jarigen deed Piet er een splitsoefening bij (3 kan ik verdelen in bv. 2 en 1). 

♦ De juf vertelt het verhaal van de ‘grappige Zwarte Piet’, hierbij moeten de kleuters fantaseren hoe het 

verhaal afloopt. We proberen achteraf het verhaal weer te geven door er over te tekenen. 

♦ De schrijfpatronen die we in de eerste trimester reeds leerden herhalen we nog een keer. Daarbij hebben 

we oog voor de lees- en schrijfrichting, pengreep en onze zithouding. 

♦ De Sint komt op dinsdag in onze school. We verblijden hem met een dansje. We bekijken onze 

geschenken. We spelen er mee. Er wordt een plaatsje gezocht voor het nieuwe speelgoed en er worden 

afspraken rond gemaakt. 

♦ We bereiden ons verder voor op de komst van het Kerstfeest, de tweede kaars wordt 

aangestoken op de adventskrans. 

♦ Woensdag geen school voor de kinderen, pedagogische studiedag! 

♦ Meebrengen: 

- Op maandag een tekening of iets lekkers voor de Sint, zijn Pieten of het paard. 

- 5-jarigen iets dat begint met de letter J. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘Welkom Sint en Piet’ + ‘Lichtjes in onze klas’. 

♦ De eerste twee dagen van deze week leven we samen toe naar het grote feest voor Sinterklaas en zijn 

Pieten in onze school. 

♦ Woensdag is het pedagogische studiedag. Dus geen school voor onze kleuters. 

♦ We oefenen onze telvaardigheden en vergelijken hoeveelheden. Wie heeft er meer? Wie minder? Wie 

evenveel? We oefenen ook de plaatsbegrippen met zakken van Piet, voor, onder, achter, op, in, naast. 

We gaan op zoek naar rijmwoorden over Sint en Piet. En we zetten onze schoen klaar in de klas. 

Misschien krijgen we dinsdag dan wel fijn bezoek? 



♦ De twee laatste dagen van de week gaan we op zoek naar lichtjes in onze klas. We gaan aan de slag met 

lichtbronnen. En hangen lichtjes in onze kerstboom. Maar we willen ook ontdekken of we zelf ook een 

lichtje kunnen zijn voor elkaar. 

♦ Meebrengen: 

- Maandag mogen al onze kleuters iets meebrengen voor de Sint en/of zijn Pieten en Slecht-Weer-

Vandaag zodat we in onze klas onze schoen kunnen klaarzetten. 

- Kleine lichtjes/zaklampjes (naamtekenen a.u.b.). 

- Vrijdag voor onze 5-jarigen een voorwerp voor het lettercircus met de letter ‘J’. 

 

Algemeen kleuterschool 
 

                                   OPROEP 
                               

                                 Gelieve het rode omhulsel van een babybel  

                               thuis te verwijderen. Alvast bedankt!  
 
 

Beweegtip: ‘Proprioceptie van de mond’ 
 

 Materiaal:  rietjes, propjes, watjes, broodkruimeltjes, pingpongballetje, … 

Zet je met je kind over elkaar aan een tafel.  

Blaas verschillende zachte voorwerpen over de tafel naar elkaar.  

Je kan dit zowel proberen met als zonder een rietje. 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

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. 
 

Gelieve deze rekening zo snel mogelijk te betalen. 

 
 

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! 
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Kalender:   

♦ 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 

♦ Maandag 19/12: de leerlingenraad organiseert een fotozoektocht voor 5de en 6de leerjaar 

♦ Woensdag 21/12: rapport  lagere school + bewegingsrapport 

♦ Donderdag 22/12: 3de leerjaar naar Antwerpen 

♦ Donderdag 22/12: de leerlingenraad organiseert een fotozoektocht voor 1ste en 2de leerjaar 

♦ Vrijdag 23/12: de leerlingenraad organiseert een letterzoektocht voor 3de en 4de leerjaar 

♦ Van maandag 26/12 t.e.m. vrijdag 6/01: kerstvakantie 

♦ Woensdag 11/01: luizencontrole 

♦ Vrijdag 13/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor K3 en de lagere school 

♦ Maandag 16/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor 1ste en 2de leerjaar 

♦ Donderdag 19/01: bezoek van de Sint-Antoniusgilde 

♦ Vrijdag 20/01: theatervoorstelling ‘Iedereen heeft talent’ voor K1 en K2 

♦ Maandag 23/01: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Woensdag 25/01: oudercontacten lagere school op vraag van de leerkracht 

♦ Woensdag 25/01: inleefdag voor 2,5-jarigen 

♦ Donderdag 26/01: 6de leerjaar naar het SMIK 

♦ Vrijdag 27/01: VRIJAF 
♦ Dinsdag 31/01: de kleuters gaan naar circus Bruul 

♦ 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 

♦ Vrijdag 17/02: carnavalstoet 

♦ Van maandag 20/02 t.e.m. vrijdag 24/02: krokusvakantie 
 

LAGERE SCHOOL  
1A: juf Caroline en juf Sanne, 1B: juf Els en juf Sanne en 1C (voormiddag): juf Karolien 

♦ Godsdienst: We laten het 2de kaarsje van de adventskrans branden. We verkennen de betekenis van 

‘advent’ en ‘Kerstmis’. 

♦ Nederlands: We herhalen de leerstof van kern 4. Op het einde van de week starten we met kern 5: ‘Dan 

ken jij Krisje Kolen niet’. We leren de letter ‘eu’. We zetten zinnen in de juiste volgorde m.b.v. prentjes. 

♦ Wiskunde: We herhalen meetkunde en metend rekenen. We maken patronen verder af en herhalen 

rechte, gebroken en gebogen lijnen. We zoeken de weg en daarbij gebruiken we de termen op, naast, 

omhoog, omlaag, links, rechts, … We leren het getal 9 herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en 

schrijven. 

♦ Schrijven: We leren de letters a en u, de woordjes an en mus. 

♦ Muzo: We oefenen verder aan ons optreden voor de Sint. 

♦ W.O.: ‘Sint’. We werken in groepjes aan verschillende leuke opdrachten.  

♦ Woensdag: Pedagogische studiedag = vrijaf voor de kinderen. 

♦ 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. 



 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Advent’. We luisteren naar het tweede deel van het verhaal van Robby. 

We steken ons tweede kaarsje aan op de adventskrans. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Rekenverhalen: We zoeken een oplossing voor de rekenverhalen van Sint en Piet. 

o De maal- en deeltafel van 2, 5 en 10. Oefen goed je kaartjes! 

o Meten: De halve kilogram. We ontdekken dat 1 kg evenveel weegt als 2 keer een halve kg. 

o Meetkunde: Hoeken en delen van een hoek: We benoemen de delen van een hoek: 

hoekpunt, benen, we tekenen hoeken, we herkennen hoeken in vlakke figuren. 

♦ Spelling: Herhaling van de reeds geleerde moeilijkheden: de leestekens (. ! ?), eindletter d/t, 

b/p (maak het woord juist langer!), aai/ooi/oei (je hoort de letter j, we schrijven de letter i), 

eeuw/ieuw (denk aan de letter u), ei/ij woorden (denk aan het ei-verhaal), au/ou woorden 

(denk aan het au-lied). 

♦ W.O.: Thema: ‘Sinterklaas’. We oefenen ons dansje en liedje voor Sinterklaas. 

Dinsdag is de Sint jarig en brengt hij een bezoekje aan onze school. Maandag zetten we 

onze turnpantoffel in de klas. Wie graag een tekening, wortel, klontje in apart zakje, … 

meebrengt om in zijn/haar pantoffel te stoppen mag dat! 

Zelfstandig werk rond Sinterklaas en Zwarte Piet: We rekenen, lezen, schrijven met de Sint. 

We gaan ook op bezoek bij Sinterklaas en laten onze zang- en danstalenten zien. 

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

♦ Woensdag: Pedagogische studiedag. Vrijaf voor alle kinderen. 

♦ We gaan VRIJDAG voor de eerste keer ZWEMMEN. We rijden met de bus. Vergeet je zwemgerief 

niet en een extra grote plastieken zak voor je kleren weg te bergen. Doe makkelijke kledij aan, liefst 

geen broekkousen en lange haren in een staart a.u.b.! Waardevolle spullen (horloges, oorbellen, …) laten 

we best thuis. Alvast bedankt. Vertrek: 2A 9.10 uur en 2B om 9.50 uur. 

♦ Woensdag, 21 december: Voorleesmoment met (groot)ouder(s). We hebben al heel wat inschrijvingen, 

waarvoor onze dank. Als je nog niet hebt ingeschreven en toch nog graag wil komen voorlezen, mag je 

dit nog melden in het agenda van je kind. De kinderen kijken er naar uit en beleven hier zeker plezier 

aan. Na de kerstvakantie zullen er opnieuw voorleesmomenten gepland worden, zie brief om in te 

schrijven. 
 

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

♦ Dinsdag: Brengt de Sint ons een bezoekje?  

♦ Woensdag mogen de kinderen thuis blijven terwijl de juffen en meesters gaan leren. 

♦ Godsdienst: ‘Verbondenheid in verdriet’. Enkele begrippen rond doodgaan worden uitgelegd, zoals 

columbarium, strooiweide, urne, kerkhof en begraafplaats. We doen een stellingenspel over verdriet. 

Hierbij leren we om op een fatsoenlijke manier onze mening te uiten. We leren dat we met ons verdriet 

bij anderen terecht kunnen (familie, school, awel jongerentelefoon) en proberen ons in te zetten voor wie 

verdriet heeft. 

♦ Nederlands: ‘Allemaal familie’. 

o Leesplezier beleven we deze week met het boek ‘Er was misschien eens…’, met een Geronimo 

Stilton-activiteit en met een nieuw boekenaanbod in onze Bookflix. 

o Voor spelling herhalen we deze week de raketwoorden en de c-woorden. Deze mogen thuis m.b.v. 

het onthoudboekje ook ingeoefend worden (3B). 3A mag de woordsnoepjes inoefenen. 

o Een herhaling van de woordsoorten (zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden en 

werkwoorden) mag niet ontbreken. 

o Een nieuwe geluksvogel meldt zich aan. Wie zal het zijn? 

♦ Wiskunde: Blok 3.  

o Hoofdrekenen: Tientallen en honderdtallen aftrekken tot 1000. 

o Loodrechte stand: We leren loodrechten tekenen en herkennen. 

o Stambreuken: Breuken vergelijken, breuken nemen van een hoeveelheid, 

weten welke breuk wordt voorgesteld. 

o Klok: Kwart over het uur. 

♦ W.O.: ‘Het leven als een koning’. We herhalen alles wat we in dit thema leerden en overlopen onze 

bundel. Op het einde van de week staan de toetsen gepland. Kijk in de agenda voor de juiste planning. 

♦ Muzo: ‘Sinterklaas’. We oefenen alvast ons dansje voor Sinterklaas in. Stel je voor dat hij komt, dan 

kunnen we dat laten zien. De Sint zou graag een ander beroep willen uitoefenen. Wij verzinnen het wel 

even voor hem. 



 

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

♦ Nu juf Veerle op pensioen is, zal meester Bert Claes 4B overnemen tot aan het einde van 

het schooljaar! 

♦ Godsdienst: ‘Advent’. Thema: ‘Een digi-wereld voor iedereen’. We luisteren naar het 

verdere verhaal van Robby. Hoe moeilijk is het als de ouders berichtjes krijgen via het 

digitale schoolplatform en je thuis geen computer hebt? Klasgenootjes oefenen dansjes en 

kijken filmpjes op hun gsm en smartphone… 

♦ Wiskunde: We leren handig aftrekken en optellen van getallen tot 100 000 met brug en zonder. Er wordt 

geoefend op het tekenen van evenwijdigen en loodlijnen. Wie kan het heel nauwkeurig? We tekenen de 

verschillende vierhoeken en bepalen hun eigenschappen. De leerstof wordt herhaald. 

♦ Nederlands: We verkennen de laatste items op de website van Mister Dragon. We bespreken wat we leuk 

vonden en wat niet zo goed was. We lezen een laatste grappig verhaal van een ‘Dikke Draak’. Een 

spelen het drakenei spel. 

♦ W.O.: Thema: ‘België’. Wie behoort er allemaal tot het koningshuis? Wie wordt onze volgende 

koning(in)? We oefenen op de provincies. Ken je ze al en wat zijn de hoofdsteden? 

♦ Muzo: Joepie het is zover!!! Dinsdag komt de Sint! We brengen een liedje en dansen erbij. We knutselen 

nog wat voor de Sint. 

♦ Woensdag is het pedagogische studiedag. Vrijaf voor alle kinderen. 
 

juf Veerle is met pensioen 
Gisteren vierden we met het hele parelteam de laatste schooldag van juf Veerle. Ze 
mag vanaf 1 december van haar verdiende pensioen genieten. Wij wensen haar veel 
tijd toe om te genieten van de dingen die ze graag doet!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Meester Bert Claes zal haar vervangen. 

 

 



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

♦ Frans: Révision U5-U8. We herhalen de reeds geleerde woordenschat. Op 

donderdag hebben we toets van U8. 

♦ Godsdienst: De tweede week van de advent is ingegaan. We lezen het vervolg van 

het verhaal van Robby. We maken kennis met Johannes de Doper en linken hem 

aan advent. Op vrijdag hebben we toets van het thema ‘Bewogen worden en in 

beweging komen.’ We komen te weten wat dat thema te maken heeft met het boek 

‘Mijn jaar in een tent’. 

♦ Muzo: We werken een Franse dialoog uit en spelen dit in toneelvorm. Op dinsdag 

treden we op voor de Sint. Ook knutselen, verven en timmeren we verder voor de kerstmarkt. 

♦ Nederlands: We beginnen onze nieuwjaarsbrieven te schrijven. 

♦ W.O.: De grote verkeerstoets blijft op onze planning staan. De kerstmarkt geeft stof tot nadenken. 

♦ Op ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: Een stappenplan kan ons helpen om vraagstukken op te lossen. Hoe kan je sorteren zoals een 

computer? We herhalen de leerstof van blok 3. 

♦ Juf Sarah zal deze week stage doen in 5B. 

♦ Op woensdag krijgen de leerkrachten zelf les tijdens de pedagogische studiedag. Geniet van jullie vrije 

dag! 
 

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

♦ 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! Donderdag en vrijdag van 13.40 uur tot 15.30 

uur werken we voor de kerstmarkt. 

♦ De toetsenperiode trekt zich stilaan op gang: 

o Maandag toets wiskunde (getallen en LPD) van blok 3. 

o Dinsdag toets godsdienst (Paulus). 

o Donderdag toets wiskunde (meten en meetkunde) van blok 3. 

♦ Frans: We werken U26 af. Vanaf nu kan je ook zeggen wat je gedaan hebt. Ik hoop natuurlijk geen al te 

stoute dingen. We starten ook al met unité 27. Na deze unité kunnen jullie ouders je naar de supermarkt 

sturen, niet alleen naar de plaatselijke Spar maar ook naar de Carrefour van Luik of de campingwinkel 

ergens in de Ardèche. 

♦ B.O.: Vanaf deze week hebben we op dinsdag en op woensdag (als het geen pedagogische studiedag is) 

turnen. Jammer genoeg is het zwemmen voorbij… 

♦ Wiskunde: Excel gebruiken… handig? 

♦ Godsdienst: Paulus was zo’n inspirerende man dat er een film is over gemaakt. We bekijken die in de 

klas en komen zo nog meer te weten over het leven van Paulus. 

♦ Muzo: Op dinsdag brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Die willen natuurlijk gepast 

ontvangen! Benieuwd of dit lukt? 
 

Algemeen lagere school 
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