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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Onze gele klas’. 

♦ We gaan verder op ontdekking in onze klas en op de speelplaats. Onze kleuters genieten van 

het exploreren en ontdekken de verschillende speelhoeken en het materiaal dat er in ligt. 

♦ We bouwen een vertrouwensband op met elkaar. Kleuters ervaren en beleven 

basisvertrouwen, veiligheid en geborgenheid tijdens de klasrituelen die, samen met Jules, 

stap voor stap worden aangebracht. 

♦ Op maandag en vrijdag gaan we turnen! Graag gemakkelijke schoenen, liefst zonder veters. Heb je de 

turnpantoffels al meegebracht? (getekend met naam a.u.b.) 

♦ Op woensdag komt het kriebelteam de haren van uw kleuter controleren op luizen. Graag die dag geen 

vlechtjes, staartjes of gel in de haren a.u.b. 

♦ Meebrengen: Fotofiche en kleine pasfoto voor de kleuters die dit nog niet hebben meegebracht. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Vrolijke vrienden dat zijn wij!’. 

♦ We zijn vrienden van elkaar, we spelen samen in de speelhoeken en leren hierbij gepaste regels en 

afspraken. We werken rond waarden als vriendschap, elkaar helpen en lief zijn voor elkaar. 

♦ Samen met Jules, onze klaspop, maken we kennis met het morgenritueel en de kalenders. 

♦ Zelfredzaamheid: We kennen ons kenteken en hangen zelf onze jas en boekentas netjes 

aan de juiste kapstok. 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Themaloze week’. 

♦ Help, onze klas is nog niet helemaal in orde! We hebben nog geen aanwezigheidskalender, 

geen verjaardagkronen, geen klaslied… Laten we samen nadenken en hier leuke 

oplossingen voor bedenken. Samen staan we sterk! 

♦ Het wordt een muzikale week. Zo gaat juf Fien liedjes op haar gitaar spelen en wij mogen gezellig 

meezingen en dansen. Muziek zorgt niet enkel voor vreugde in de klas, maar ook voor ontspanning. 

♦ We besteden deze week ook aandacht aan enkele klasafspraken. Wat vinden we belangrijk in onze klas? 

Waar willen we zeker op letten? 

♦ Op woensdag komt het kriebelteam de haren van uw kleuter controleren op luizen. Graag die dag geen 

vlechtjes, staartjes of gel in de haren a.u.b. 

♦ Graag meebrengen: Een kleine steen meebrengen voor onze aanwezigheidskalender (max 5 x 5 cm). 

− Zijn er liedjes waar jouw kleuter grote fan van is? Schijf ze dan op een briefje. 
 

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

♦ We worden samen met onze ‘kikker en beertje’ vertrouwd met de vaste rituelen. Ook leren we het 

verjaardag ritueel kennen. We vieren deze week 2 jarigen. 

♦ Nieuw voor het verjaardagsritueel: Zie schoolbrochure: ‘jarig zijn’. Je hoeft dinsdag en vrijdag geen 

versnapering te voorzien voor de namiddag. Onze jarigen trakteren in de namiddag met een koekje. 

♦ Via ons projectje: ‘Vrienden gezocht voor een  spannende tocht’ ontdekken we de plaatsen op en rond 

onze speelplaats met de afspraken hierbij. 

♦ Onze mooie steen staat centraal deze week: ‘Een keitoffe start!’. 

♦ Prentenverhalen met hamster en konijntje helpen ons bij het kennen van de hoeken, kennen van ons 

lichaamsschema en onze gevoelens. 

♦ We ontdekken de knutselhoek: Tekenen, schilderen, … 

♦ Muziek en liedjes in ons klasje nodigen uit om te dansen en te relaxen. 

♦ Meebrengen: Jouw gepimpte steen, fotoblad, eventueel nog turnpantoffels. 
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4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Het kleurenmonster’. 

 Deze week maken we kennis met het verhaal van het kleurenmonster. Dit monster ervaart allerlei 

gevoelens (blij, bang, boos, verdrietig, …), maar heeft moeite om te ordenen, daardoor is hij in de war. 

 In onze klas woont ook een kleurenmonster. Wij willen hem helpen zodat hij zich beter voelt. 

 We leren de hoofdkleuren en bijkleuren kennen. Wat gebeurt er als je kleuren mengt? 

 Het eerste gevoel ‘blij zijn’ wordt uitgediept? We herkennen uitingen van blij zijn en 

praten over waar wij blij van worden. 

 Meebrengen: Een (gladde) steen om te beschilderen (maximum lengte 10 cm) 

                       als uw kleuter die nog niet heeft meegebracht.  
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse en juf Jolien 

♦ Thema: ‘Samen op ontdekking in ‘de groene klas’. 

♦ We mogen deze week onze klas verder ontdekken en maken kennis met afspraken in de klas. We werken 

er samen naartoe om een leuke groep te vormen met alle kleuters in onze klas. We creëren een gevoel 

van verbondenheid. 

♦ Meebrengen: Een gladde steen die we kunnen schilderen, naamtekenen a.u.b. 

 

  OPROEP AAN ALLE OUDERS VAN K3A EN K3B: 
 

MAANDAG 12 SEPTEMBER nemen onze kleuters in de voormiddag deel aan ROLLEBOLLE 

in sportcentrum Balsakker te Lille (Balsakker 44, 2275 Lille). Wij zoeken voor deze dag nog 

(groot)ouders die onze kleuters ’s morgens van Lichtaart naar Lille kunnen brengen en 

’s middags weer naar school kunnen vervoeren. 
 

Wie enkele kleuters kan wegbrengen en/of ophalen, mag een seintje geven aan de juf. Alvast bedankt! 
 

 

Algemeen kleuterschool 
 

       Beweegtip: ‘Slang’ 
 

Materiaal: touw of krijt 

Maak met een touw of teken met krijt een lange, kronkelende slang op de grond. Stap vijf keer  

voorwaarts over de ‘slang’. Probeer dit ook eens achterwaarts. Aandachtspunt: volg met je  

ogen de lijn. Makkelijker: doe dit alleen voorwaarts. Moeilijker: Voer de oefening heel  

traag uit of leg obstakels op de slang. Zodat de kleuter over het obstakel moet stappen. 
 

 

Data fietsparcours 
Maandag 19 september voor K1A – K1B en K1C Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C 

Dinsdag 27 september voor K2 Maandag 21 november voor K3A – K3B 

Maandag 17 oktober voor K1A – K1B en K1C Dinsdag 29 november voor K2 

Maandag 24 oktober voor K3A en K3B December = geen fietsparcours 

Dinsdag 25 oktober voor K2 

Nog enkele afspraken: 

     -  Graag steeds je eigen fiets meebrengen. Indien niet mogelijk, verwittig dan  

        de turnjuf. Zij kan dan op voorhand een fiets voor je kleuter klaar zetten. 

     -  Graag een fiets meegeven waar je kleuter goed op kan fietsen.  

        (beter te klein, dan te groot) en graag goed in orde (banden, remmen, …). 

     -  Wanneer je kleuter nog niet kan fietsen, dan heeft  

        een loopfiets onze voorkeur. (Liefst geen met zijwieltjes). 
 

Denken jullie er ook nog aan om op de fiets en fietshelm de naam van jullie kleine kapoen te noteren! 

Bij koud weer liefst ook handschoenen, sjaal en muts voorzien. Op deze manier kunnen wij er een fijn  

fietsuurtje van maken. Dankjewel! 
 

 



Algemeen kleuter- en lagere school 
 

OPENSTAANDE SCHOOLREKENING 
 

Gelieve alle openstaande schoolrekeningen te vereffenen, a.u.b. 
 Indien je deze niet ontvangen hebt via mail,  

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

 

     Luizencontrole: woensdag 8 september 
 

Gelieve dan geen staartjes te maken bij je kind en geen gel in de haren te doen. 
 

Wat gebeurt er als er luizen of neten worden gevonden? 

   •   De directie belt persoonlijk de mama of papa op. 

   •   Op de nieuwsbrief zal bij deze klas een melding staan of elk kind krijgt een papiertje mee naar huis. 

   •   Een week later zal de klas waarin zich een besmetting plaatsvond, volledig terug gecontroleerd worden. 
 

Ouders die niet wensen dat hun kind gecontroleerd wordt door het kriebelteam in de school, laten de 

controle uitvoeren door de huisarts 1 dag voor de controle op de school. Zij bezorgen ’s morgens een 

attest aan de directie op de dag van de controle. 

 

                                     VERKEERSTIP  
                                         Controleer regelmatig of je fiets nog volledig in orde is… 

                                             - Werken de remmen? 

                                             - Werkt de verlichting nog?  

                                             - Staat je zadel op de juiste hoogte?  

                                             - Staan de banden nog hard? 
 

 

Kalender:   

 Maandag 5/09: infoavond 1ste en 2de leerjaar om 20.00 uur 

 Dinsdag 6/09: het 1ste leerjaar wandelt in de namiddag naar de Bosvriendjes 

 Dinsdag 6/09: infoavond 3de en 4de leerjaar om 20.00 uur 

 Woensdag 7/09: infoavond 5de en 6de leerjaar om 20.00 uur 

 Maandag 12/09: infoavond kleuterschool 

 Maandag 12/09: alle 4- en 5-jarige kleuters naar Rollebolle in Lille 

 Maandag 12/09: 6de leerjaar naar archeologische expo Kasterlee 

 Dinsdag 13/09: 1ste leerjaar naar Groenhof in Pulle  

 Vrijdag 16/09: bezoek 4de leerjaar aan de archeologische site in Kasterlee 

 Vrijdag 16/09: cultuurdag 3de leerjaar 

 Zondag 18/09:  kinderzegening in de kerk om 9.30 uur 

                               alle ouders en kinderen zijn welkom! 
 Maandag 19/09: ouderraad om 20.00 uur (nieuwe leden zijn welkom!) 
 Maandag 19/09 t.e.m. vrijdag 20/09: bosweek voor het 5de leerjaar 

 Dinsdag 20/09: klasfoto’s en individuele foto’s 

 Donderdag 22/09: 5de leerjaar naar archeologische expo Kasterlee 

 Donderdag 29/09: Plantartica in de Hoge Rielen voor het 4de leerjaar 

 Dinsdag 4/10: 4-jarigen naar het Bos van Ed de Eekhoorn 

 Woensdag 5/10: dag van de leerkracht, ‘saved bij the bell’ 
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 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 

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

 Woensdag 19/10: 2,5- en 3-jarigen naar de Kabouterberg 

 Donderdag 20/10: sportdag 2de graad 

 Vrijdag 21/10: om 9.00 uur applaus voor de fietstocht tegen het klimaat 

 Maandag 24/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

 Donderdag 27/10: meetdag lagere school 

 Van maandag 31/10 t.e.m. vrijdag 4/11: herfstvakantie 

 Van maandag 7/11 t.e.m. 9/11: talentklassen voor het 4de leerjaar 

 Donderdag 10/11: grootouderfeest 

 Vrijdag 11/11: Wapenstilstand = vrijaf 

 Woensdag 16/11: oudercontacten 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 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 uur tot 17.00 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’. 

 Nederlands: We leren de letters ‘k’ en ‘m’. We rijmen en oefenen op het begrijpend luisteren. De juf 

leest een zin voor en we zoeken het prentje dat hierbij past. We zoeken waar een letter in een woord 

voorkomt: vooraan, achteraan of in het midden? 

 Wiskunde: We kunnen patronen herkennen en voortzetten. We vergelijken hoeveelheden tot 5 en 

gebruiken hiervoor de juiste begrippen: meer dan, minder dan, evenveel, niet evenveel. We onderzoeken 

punten, lijnen, hoeken en vlakke figuren.  

 Schrijven: We oefenen op schrijfpatronen. Hierbij letten we extra op onze pengreep. 

 W.O.: ‘Weer naar school’. We maken kennis met de nieuwe materialen in onze klas en de 

daarbij horende afspraken. We spelen een geluidenbingo. 

 Muzo: We maken onze verjaardagskroon. 

 Maandag zijn alle ouders welkom op de infoavond. We verwachten jullie om 20.00 uur in 

de eetzaal, nadien volgt er in de klas nog verdere uitleg specifiek voor het 1ste leerjaar. 

 Dinsdag wandelen we in de namiddag naar ’t Bosvriendje om samen met de Bosvriendjes te spelen. 

Graag goede wandelschoenen aandoen en speelkleren. Je mag ook een rugzakje meenemen met een 

drinkbus en een koek of een stuk fruit. 

 We turnen elke week op maandag en donderdag. In je turnzakje steek je pantoffels en een zwart of 

donkerblauw shortje. Een turn T-shirt kan je kopen tijdens de turnles als dit nog niet in orde is. 

 Elke dag breng je een gevulde drinkbus mee naar school om na de speeltijd en ’s middags water te 

kunnen drinken. 

 

 

 



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

 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’. Hoe kun je zien hoe iemand anders zich voelt? 

(lichaamstaal, gelaatsuitdrukking…). 

 Wiskunde: Herhaling van het eerste leerjaar. Getallen: Splitsingen tot en met 10. 

Tellen met sprongen van 2, 3, 5, … 

Getallen tot 20 rangschikken, aanvullen en wegdoen tot en met 10 bv. 10=2+. , . + 7 = 10, 15 - . = 10. 

Meetkunde: Vlakke figuren (rechthoek, vierkant, driehoek, cirkel).  

Meten: Meten met 1 meter en 1 liter: We schatten en meten met deze maateenheden. 

 Spelling: Aanbreng van de klank sch-, we herhalen de ei/ij-woorden van het eerste leerjaar, we oefenen 

op het schrijven van woorden met een dubbele kop en staart, vb. dwars, klont, …, herhaling van de 

tweeklanken: eu, ui, ie, oe. Let op de juiste verbinding met de letters b+ , w+, v+ u/uu/ui, tel de beentjes. 

 Nederlands: Thema: ‘Een leesworm in de boekenhoek’. We bekijken strips (Wat is er zo speciaal aan 

een strip? Hoe lees je een strip?). We maken kennis met raadselboeken. Welk raadsel vind jij het 

leukste? We proberen om zelf een raadsel te schrijven en maken hiermee een raadselboek voor onze 

klas. Als je kind graag een strip of raadselboek meebrengt naar de klas, gelieve dit dan te voorzien van 

een naam. 

 W.O.: Thema: ‘Onze school’. Rondleiding in onze school: De juiste klaslokalen terugvinden op een 

plattegrond. We zoeken verschillende klassen op de plattegrond van onze school en maken hier een 

legende bij. 

Bespreken van de naam van de school. Bekijken van het logo van de school. Wat is de betekenis? 

 Schrift: We herhalen de kleine letters o, a, d en g. We besteden aandacht aan de juiste pengreep. 

 Maandag: Infoavond, deze zal starten om 20.00 uur. Samenkomst in de eetzaal van de lagere school. 

 Woensdag: Luizencontrole! Meisjes deze dag best geen staartjes en jongens geen gel in het haar. Alvast 

bedankt! 
 

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

 Dinsdag is het infoavond. Ouders die graag meer info willen, zijn van harte welkom! 

 We turnen tijdens deze trimester op maandag en dinsdag. Juf Lore verwacht jullie met je turnzak, 

turnpantoffels en turnkleren. Indien je een nieuw turnT-shirt wilt kopen, dan geef je een envelop met €7 

mee naar school en dan regelt juf Lore alles wel. 

 Godsdienst: ‘Anders zijn’. We gaan dieper in op het verhaal over de ‘Barmhartige Samaritaan’. 

Wist je dat wij ons ook kunnen gedragen als een barmhartige Samaritaan? We bespreken even hoe. 

Het verhaal over Cornelius die Petrus ontmoet wordt klassikaal besproken. 

 Nederlands: ‘Ben jij een banaan?’ D.m.v. een quiz ontdekken we of we goed tegen een grapje 

kunnen. We beluisteren een verhaal over een verjaardag in bed en proberen dit verhaal nadien 

terug samen te stellen. Wat weten we nog over de woordsoorten en kunnen we de woorden die we 

in het tweede leerjaar leerden schrijven nu ook nog steeds juist schrijven? 

Voor spelling oefenen we deze week volop op de spellingsweg (verenkelen en verdubbelen: 

bomen/katten).  

In het derde staat leesplezier én lezen aan de top van ons lijstje. Daarom vragen we om elke dag thuis 

een kwartiertje te lezen (samen lezen, voorlezen, kinderen lezen zelf). Het gaat hier niet zozeer om het 

technisch lezen, maar eerder om het vinden van leesplezier. Ook in de klas besteden we hier veel 

aandacht aan (geluksvogels, voorlezen, zelf lezen, samen lezen, leesplezieractiviteiten, enz.). 

 Wiskunde: ‘Blok 1’. We herhalen leerstof uit het tweede leerjaar, zoals het optellen en aftrekken tot 100. 

We oefenen al op de brug. Punten, lijnen en hoeken worden herhaald en we proberen ons ruimtelijk te 

oriënteren. 

 W.O.: 'Wie ben ik?' In dit eerste thema gaat het over onszelf. We schrijven onze naam (voornaam en 

familienaam), ons adres en de gemeente waarin we wonen. We stellen ook de rest van ons gezin voor. 

Weten we wat een gezin is? We denken een eerste keer na over onszelf: wat kunnen we goed en wat 

vinden we nog moeilijk? We leren dat er verschillende gezinsvormen bestaan. 

 Muzo: ‘Wij zijn klaar’. We oefenen ons ochtendlied in, zowel de zang als de dans. Smeer die 

stembanden en benen al maar in! 
 

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

 Godsdienst: Thema: ‘Gewetensvol handelen’. Graaf eens in je geheugen. Wanneer wist jij niet wat te 

doen? Misschien heb jij iets meegemaakt in de school, in de klas, in de sportclub, thuis en wist je niet 

wat je moest doen. We vragen het aan Gert Geweten. Hij kan je helpen om de juiste keuzes te maken. 

We maken kennis met Jona. Hij moet ook keuzes maken. 



 Wiskunde: Deze week frissen we ons geheugen nog verder op. We herhalen het cijferend optellen, 

aftrekken, vermenigvuldigen en delen, optellen en aftrekken tot 1000 met of zonder brug. Waar bevind 

ik me in de ruimte? Hoe los ik vlot de deeltafels op? We herhalen begrippen rond lijnen en vlakke 

figuren. We maken hierbij gebruik van de geodriehoek. 

 Nederlands: Thema: ‘Wat een idee!’. We lossen raadsels op over verschillende uitvindingen. Touw, wat 

een wonder! We praten over de uitvinding van het touw. We lezen over verschillende uitvindingen. 

Welke vind ik belangrijk, welke niet? In een briefje bedanken we de uitvinders om hun uitvinding. 

Bepaalde uitvindingen zijn veranderd doorheen de tijd. We luisteren naar enkele informatieve tekstjes. 

Hoe zal de wereld eruit zien in 2050? Bij tekeningen schrijven we een tekstjes. Zo maken we een folder 

voor de school in 2050. 

 WO: Thema: ‘Een leuk schooljaar maak je zelf!’. Doe de test! Sommige scholen zien er helemaal anders 

uit dan onze school. Ontwerp je eigen droomschool in 2050. Wat vind jij belangrijk in de klas? Waar ben 

jij goed in? Goede afspraken maken goede vrienden. Soms loopt het ook wel eens fout of voelen we ons 

niet zo goed. We zoeken een oplossing. En hoe was het vroeger op school? Vraag het al eens aan je 

ouders, grootouders. Met een plattegrond stappen we in de omgeving van de school en duiden enkele 

belangrijke punten aan. 

 Muzo: Ons knutselwerkje voor de jarigen maken we verder af. We gebruiken mooie kleuren, een leuk 

versje. Zo maken we er een mooi geheel van. We tonen bewondering voor elkaars werkje. 

 

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

 Frans: Knip tegen maandag de Franse woordenschat van unité 1 uit en voorzie een doosje om 

deze woordjes het hele schooljaar in te steken. Breng het doosje met de uitgeknipte kaartjes 

maandag mee naar de klas. Deze week oefenen we de woordenschat verder in en leren we 

tellen tot 10. We zingen het alfabet.  

 Godsdienst: ‘Geluk hier en daar’. Wat maar jou gelukkig of ongelukkig? Welke waarden zijn 

belangrijk in je leven en waarom? Wat zijn jouw drie belangrijkste waarden in het streven 

naar geluk? 

 Muzo: We maken een ganzenbord. Dit komt in het vijfde leerjaar nog een heel schooljaar van pas. We 

oefenen het verjaardagsliedje van het vijfde leerjaar, want de eerste jarigen zijn in zicht! 

 Nederlands: Breng tegen woensdag een boek mee dat jij wilt aanraden aan je klasgenoten. We maken 

onze eigen boekenbeurs! We vergelijken een ziekenhuisschool met onze school. We leren wat 

verwijswoorden zijn. We zoeken in zinnen naar het onderwerp en de persoonsvorm. Alle aandacht gaat 

naar een luisterfragment over de eerste schooldag. 

 Spelling: Herhaling ei/ij, hoofdletters en de stam van een werkwoord. 

 W.O.: Druk een foto af die tijdens de vakantie genomen is. Breng het maandag mee naar de klas. We 

werken verder met de atlas en leren erfgoed van over de hele wereld kennen. Hoe zit het met seizoenen 

wereldwijd? Welke wereldproblemen ervaren landen?  

 Wiskunde: Kommagetallen en breuken zitten in ons wiskundepakket van de eerste volledige week van 

het schooljaar. Doen lengtematen bij jou nog een belletje rinkelen? 

 Vrijdag gaan we zwemmen. 5B is ’s middags nog niet terug, dus zij blijven zeker op school eten. 

 Woensdag is het om 20.00 uur infoavond op school. Alle ouders van het 5de en 6de leerjaar zijn welkom! 

 

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

 Niet vergeten: Woensdag om 20.00 uur is het informatieavond voor het 5de en 6de leerjaar. Allen op 

post! 

 Contractwerk: Maandag komt ons eerste contract eraan. Verdeel je werk over de werktijden in de klas en 

verdeel ook je huiswerk over de verschillende dagen van de week. Plan alles zorgvuldig zodat je werk 

vrijdag klaar is. 

 Nederlands: Thema: ‘Helden’. Heldenkinderen, misschien heeft er al iemand het boek gelezen waar 

‘Stach’ de held uithangt? Dit mag je altijd meebrengen naar de klas. We kiezen een eigen held waar we 

allerlei informatie over gaan opzoeken. 

 Godsdienst: ‘Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar’. N.a.v. een verhaal vertellen we over onze 

‘eerste schooldag’. Een schoenenspel helpt ons om mekaar beter te leren kennen. 

 Wiskunde: We zetten de herhalingslessen verder. Heel wat leerstof van het vijfde leerjaar komt aan bod. 

 Bewegingsopvoeding: Dinsdag hebben we voor de eerste keer turnen. Breng allemaal je turnzak (met 

inhoud) mee! 

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



 W.O.: We verruimen onze kijk op de wereld. De continenten, de gebergten en de wereldzeeën komen 

aan bod. We leren het reliëf beschrijven aan de hand van de 3 H’s. 

 Vrijdagnamiddag gaan we werken in de moestuin. Wat heeft de droge, hete zomer overleefd? 

 

Algemeen lagere school 
 

Bike2School, want echte helden fietsen naar school 

Je wordt beloond als je  

met de fiets, te voet of step naar school komt! 
 

Je kan virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets, met de step of te voet naar school komt.  
 

Je kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de 

school gekregen hebt. Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale 

handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die bucks dan verdienen? Als je 2 dagen 

duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. 
 

Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als 

je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder sparen. 
 

Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school of 

https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school. 
 

Hierbij vinden jullie ook al de data wanneer je dubbele punten kan verdienen. 
 

      -    Sinterklaascampagne/fluocampagne: 28/11/22 – 02/12/22 

      -    Goede voornemens: 23/01/23 – 27/01/23 

      -    Lentecampagne + wedstrijd: 13/03/23 – 17/03/23 
 

 

 

 

  

http://www.iok.be/bike2school
https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school


 

Lang zullen we lezen! 

 

 

 

 Boektoppers 
Dit schooljaar kan je voor het eerst Boektoppers aankopen via onze school! De organisatie van 
Boektoppers stelt jaarlijks een pakket samen van vijf boeken die zij de moeite waard vindt. Ze 
verkopen de pakketten voor €20. Meer info kan je vinden op de website van de Boektoppers. 
Heb je zin om dit boekenpakket in huis te halen? Breng het briefje dat je in de klas kreeg ingevuld 
mee naar school. 
 

 Leesweetje 
Door veel voorgelezen te worden, zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen kinderen  
een  positieve leesattitude. Daardoor gaan ze meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties 
vooruitgaan. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, vergroten hun woordenschat en doen leeservaring  
op door veel leeskilometers te maken. In de bib vind je voor elk wat wils! 
Openingsuren bib Lichtaart: 
- Maandag 17:00-20:00 
- Dinsdag 08:30-11:00 
- Woensdag 08:30-11:00 en 17:00-20:00 
- Donderdag 08:30-11:00 
- Vrijdag Gesloten 
- Zaterdag 09:00-12:00 
- Zondag Gesloten 

 

 Boekentips 
Gouwe ouwe:   Pluk van de Petteflet – Annie M.G. Schmidt 

In de Petteflet is een kamer vrij. Als Pluk dat hoort, rijdt hij er in zijn rode 
kraanwagen snel naartoe en gaat helemaal boven in de torenkamer  
wonen. Eindelijk heeft hij een huis. En hij krijgt er meteen heel veel  
vrienden bij: Zaza de kakkerlak bijvoorbeeld, en Dollie de duif, meneer Pen, 
de Stampertjes en Aagje. Samen met hen beleeft hij steeds weer nieuwe 
avonturen. 
 

Recent bekend:  Leve de vakantie – Myriam Ouyessad  

Eindelijk is het vakantie! Brombeer en zijn jong gaan naar zee. Maar de rit 
duurt lang, het vissen mislukt en Brombeer stikt bijna in het zand. Kunnen  
ze er nog een leuke vakantie van maken? Deze vrolijke boeken voor eerste 
lezers bevatten heel veel illustraties en eenvoudige woorden en zinnen. Zo 
krijg je ook mopperende lezers vrolijk aan het lezen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


