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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Daar zit muziek in’. 

♦ Muzo: We beleven muzikale dagen. We nemen verschillende instrumenten waar en gaan ermee 

experimenteren. Zo ontdekken we klanksterkte, klankduur en klankrichting. 

♦ Motoriek: Dansen en bewegen op muziek zorgt ervoor dat we ons lichaam beter leren kennen en dat we 

leren omgaan met ritme. 

Tijdens de bewegingsles houden we een fietsparcours. Hiervoor mag je kleuter een eigen (loop)fiets 

meebrengen. 

♦ Godsdienst: We ervaren dat we onze oren nodig hebben om te horen en zijn hier dankbaar voor. 

♦ Verkeer: We gebruiken ons werkgeheugen en proberen de verkeersgeluiden van enkele weken geleden te 

herkennen. 

♦ Taal: We genieten van een interactief muzikaal verhaal: ‘Ga je mee, 

Kleine Beer?’, waarbij we zelf mee de geluiden mogen maken. 

♦ WO natuurbeleving: Welke geluiden horen we in het bos? En kunnen we 

er zelf ook muziek maken met natuurmaterialen? 

♦ Op maandag meebrengen: (loop)fiets, helm (en wanten bij koud weer).  

♦ Meebrengen mag: 

- Boekjes i.v.m. het thema (getekend met naam a.u.b.). 

- Muziekinstrumenten voor in onze ontdekbak (getekend met naam a.u.b.). 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘We maken muziek’. We maken er een muzikale week van, waarbij we kennismaken met allerlei 

soorten instrumenten. 

♦ We experimenteren met muziekballonnen en ontdekken klankkleur in muziekstukjes. Welke muziek 

maakt ons blij? Welke muziek klinkt boos? 

♦ We gaan anders bewegen op de verschillende soorten muziek. 

♦ Hoe klinkt het instrument? We leren het muziekinstrument juist gebruiken.  

♦ Via het gehoorspel: ‘Pim, pam, pu, wat hoor je nu?’, raden we welk instrument er speelt en uit welke 

richting het geluid komt. 

♦ We beleven plezier aan het leuke liedje ‘Een liedje, een muziekje, …’ en gebruiken hierbij 

muziekinstrumentjes. 

♦ Ritmiek: We voeren opdrachtjes uit zolang de muziek klinkt. Stopt de muziek, dan staan we stil. 

♦ We gaan zelf een instrument knutselen waarbij we ideeën bedenken en creatief te werk gaan. 

♦ Met de trom gaan we tellen tot 5. 

♦ Schrijfdans op muziek: We doen grote armbewegingen met gekleurde linten op het ritme van de muziek. 

♦ We bereiden ons voor op de komende musical. In klasdoorbrekende groepjes mogen we onze talenten 

gebruiken. 

♦ Meebrengen op maandag mag: Iets dat muziek maakt (instrument, muziekdoosje, …). 
 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

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

♦ Dankzij onze ruimtesonde kunnen we deze week heel wat ontdekken over de planeten 

binnen en buiten het zonnestelsel. Dat wordt weer interessant! 

♦ We proberen planeten na te maken door onze fijne vingertjes te gebruiken. 
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♦ We gebruiken de computers om verder onderzoek te doen. Hoe zien planeten eruit? Welke namen 

hebben ze? Is de maan ook een planeet? 

♦ We geraken bevriend met een ruimtewezen. Jammer genoeg verstaan we die niet zo goed… Welke taal 

spreekt ze? Laten we het zelf eens uitproberen! We oefenen de meest gekke klanken! 

♦ Oei, onze nieuwe ruimtevriendin is verdrietig… ze heeft heimwee. Ondertussen kennen we daar al heel 

wat truckjes voor! Laten we haar samen troosten. 

♦ Op donderdag krijgen we hulp van enkele grootouders. We maken lekkere ruimtehapjes en vieren samen 

feest in de ruimte! Lekker smullen, gekke ruimtedansjes, liedjes zingen en terugblikken op wat we al 

allemaal gedaan hebben, … 

♦ Maandag is het fietsparcours. 

♦ Meebrengen mag (met naam getekend a.u.b.):  

- Fiets, helm, (handschoenen) voor het fietsparcours. 

- Lievelingsknuffel die je kan knuffelen als je een beetje heimwee hebt. 

- Spulletjes rond planeten, ruimtewezens, … Misschien heb je wel een gek kostuum dat lijkt op een 

ruimtewezen? 
 

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

♦ Juf Lieselore is in blijde verwachting. PROFICIAT!!! Ze moet thuis blijven tot haar 

kindje geboren wordt. Juf Charisse zal haar de rest van het schooljaar vervangen. 

♦ Thema: ‘Een blik door een gekke bril’. 

♦ We maakten al kennis met ons schoolfeest verhaal ‘Iedereen heeft talent!’. Hierbij zagen we 

het talent van Mol die heel goed kon luisteren en horen. Ondanks Mol niet goed kan zien, zit zijn talent 

dus in zijn oren. 

♦ Samen ontdekken we verder het talent van Mol. Hoe voelt het om niet goed te kunnen zien maar wel te 

horen? We doen luisterspelletjes om dit te ervaren en proberen onze weg te vinden zonder te kunnen 

zien. 

♦ Ook de gebreken van Mol mogen er zijn. Hij kan niet goed zien, maar toch verdient hij ook een mooie 

gekke bril. We knutselen gekke brillen. Misschien zien we alles dan nog een beetje gekker? 

♦ Ondertussen komen er ook gekke verkleedkostuums in de klas en wordt de winkel omgetoverd tot een 

carnavalswinkel. 

♦ Een podium in de klas, op een kaartje lezen we af wat we moeten uitbeelden bv. clown die jongleert, 

ridder die vecht met een draak, … We bewegen in onze verkleedkleren op muziek met verschillende 

karakters bv. langzaam, snel, ritmische muziek, klassieke muziek, … 

♦ Dinsdag en woensdag worden we weer ondergedompeld in de workshop ‘Iedereen heeft talent’. 

♦ Doe-ditje voor thuis: 

- Heb je thuis brillen, gekke brillen, zonnebrillen waarmee gespeeld mag worden? Zeker welkom! 

- Op dinsdag is het fietsparcours, vergeet zeker je fiets en helm niet! 
 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
Thema: de trein. We maken samen treintjes, zijn om de beurt ‘locomotief’ en 

laten de wielen van de trein draaien.  

Daar komt een schrijfbeweging uit voort: ‘de lussen’. We proberen dit te  

tekenen op een lang blad en vormen met zijn allen samen ‘de trein’.  

We oefenen ook steeds verder met de fijne motoriekdoosjes. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Carnaval’. In onze kring beginnen we met het maken van een woordveld rond carnaval. Wat 

weten we er al over, wat willen we nog te weten komen? Doorheen de week vullen we ons schema aan 

met wat we onderzocht of bijgeleerd hebben. Hierbij komt heel wat woordenschat aan bod. 

♦ De winkel wordt omgetoverd tot een carnavalswinkel, onze kleuters maken prijskaartjes, sorteren de 

kledij en attributen per thema en doen aan rollenspel: kopen, verkopen, huren en op tijd terug brengen, 

betalen. 

♦ Een podium in de klas; op een kaartje lezen we af wat we moeten uitbeelden bv. clown die jongleert, 

ridder die vecht met een draak. We bewegen in onze verkleedkleren op muziek met verschillende 

karakters bv. langzaam, snel, ritmische muziek, klassieke muziek, … 



♦ We spelen met het lied ‘clowntje’ nadat we naar een mimespel van een gekke clown kijken. Met een 

muziekinstrument ervaren we klankrichting, uit welke richting is een geluid afkomstig? 

♦ In het grimeerboek kiezen we een foto, die gaan onze kleuters proberen na te maken met behulp van de 

schminkkoffer. Heeft u kleuter een allergie voor schmink, laat het dan zeker aan de juf weten. 

♦ Doorheen de week herhalen we op een speelse manier veel dingen die nog moeilijk waren zoals: vlot 

hoeveelheden tellen, plaats in een rij aanwijzen (eerste, derde, …), rijmen, pengreep, … 

♦ Deze week gaan we 2 maal onze talenten verkennen samen met de dieren mol en bij. Zo bereiden we ons 

stilaan voor op het schoolfeest. Hierdoor zal het lettercircus deze week niet kunnen doorgaan. 

♦ MEEBRENGEN: 

- Allerlei verkleedkleding voor carnaval (gelieve overal de naam op te noteren!). 

- Prentenboeken rond verkleden, carnaval, … 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Lotte Segers 

♦ Thema: ‘Carnaval’. We starten ons thema met het maken van een woordveld rond carnaval. 

Wat weten we er al over en wat willen we nog te weten komen? Doorheen de week kunnen 

we dit woordveld bij aanvullen met wat we geleerd hebben. 

♦ We bouwen een podium in onze klas waarop we als echte sterren kunnen schitteren. Hierbij 

experimenteren we met instrumenten en bewegen we op muziek met verschillende karakters bv. Snel – 

langzaam, … We klappen ook het ritme van de namen van onze klas en voorwerpen. 

Ook carnavalskleding mag niet ontbreken. Deze kleren kunnen de kleuters a.d.h.v. een rollenspel kopen 

en verkopen in de winkel die we omtoveren tot een carnavalswinkel. 

♦ We oefenen tussendoor ook nog verder voor ons schoolfeest. 

♦ De week wordt afgesloten met een polonaise door de klas, hierbij oefenen we op de rangorde. 

Wie staat er eerst in onze polonaise? Of derde, …? 

♦ MEEBRENGEN: 

- Allerlei verkleedkleren voor carnaval (gelieve overal de naam op te noteren!). 

- Prentenboeken rond verkleden, carnaval, muziek 
 

Algemeen kleuterschool 
 

 

                     WIJ ZOEKEN… Grote stukken stof of oude lakens… dit om te verwerken tot  

                     decorstukken voor ons schoolfeest. Heb je thuis nog wat liggen? Dan mag je dit meebrengen  

                     naar de kleuterschool. Alvast dank! 
 

 

De winnende klas die het best in orde was met ‘Fluo vest aan’ wint de Fluobeker. 

De voorbije maand was dit K1A. Bravo voor de gele klas! 
 

 
 

 



Beweegtip: ‘Verkeerlicht’ 
    Materiaal:    rood papier, oranje papier en groen papier.  
 

Ga tegenover je kind staan. Laat een van de gekleurd papieren zien, start met rood en groen.  

Bij rood moet ze stoppen en bij groen mogen ze rondlopen. 

Wissel regelmatig van kleur. Als de kleuter de betekenissen van de kleuren goed onder  

de knie heeft, kan je de kleur oranje toevoegen aan het spelletje.  

Oranje wil zeggen vertragen, huppelen. 
 

 

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  
 

 

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! 
De Parel doet mee aan de actie ‘Helm op Fluo Top’! 

Wees zichtbaar in het verkeer en draag Fluo! 
 

 



 
 

Kalender:   

♦ 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 

♦ Woensdag 01/03: vaccinatie voor 5de leerjaar 

♦ Donderdag 02/03: bezoek van de Sint-Sebastiaansgilde 

♦ Zaterdag 11/03: schoolfeest om 13.30 uur en om 16.00 uur 

♦ Zondag 12/03: schoolfeest om 13.00 uur, 15.30 uur en 17.00 uur 

♦ 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 

♦ Woensdag 15/03: oudercontacten voor 6de leerjaar 

♦ 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 

♦ Woensdag 29/03: oudercontacten voor 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar 

♦ 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 Bijbelverhaal: ‘Een vader met 2 zonen’. 

♦ Nederlands: Kern 7: ‘Op safari’. We lezen woorden met de lettercluster sch-: school, schat, … Ook leren 

we woorden die eindigen op –ng: ring, tang, … 

♦ Wiskunde: We automatiseren optellingen en aftrekkingen tot 10. We oefenen op het optellen en 

aftrekken tot 10 met 3 termen. We leren vlot hoeveelheden tellen en schrijven tot en met 20. We 

ontdekken evenwijdigheid en loodrechte stand in onze omgeving. 

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



♦ Circuit: We werken aan herhalingsopdrachten in het thema: ‘winter’. 

♦ Schoolfeest: ‘Iedereen heeft talent!’. Dinsdag en woensdag werken we binnen de 1ste graad 

klasdoorbrekend rond ons schoolfeest. We knutselen, dansen en spelen toneel in onze eigen groep. 

♦ Dinsdagnamiddag genieten we van een muzikale voorstelling ‘Haar en snaar’ in het OC, ons 

aangeboden door de gemeente Kasterlee. 

♦ Woensdag gaan we naar de bib. Breng zeker je boek mee! 

♦ 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 met lange mouwen 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 Herhaling van maal- en deeltafels van 2, 4, 5, 8 en 10. Vergeet niet om de maaltafels goed te 

oefenen! Vooral die van 4 en 8 vragen nog wat inoefening. 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

Meten: 

o We meten inhouden met liter, halve liter, deciliter en centiliter. 

          1 liter = 100 centiliter (cl) (denk aan 1 m = 100 cm) 

          1 liter = 10 deciliter (dl) 

♦ Spelling: Herhaling van aai/ooi/oei en eeuw/ ieuw, ng/nk en de vriendjesflat. Inoefening van de 

spellingsweg (tellen, vragen, kaarten), we volgen de juiste weg en komen zo tot de juiste schrijfwijze, 

herhaling van de eindletter d/t, b/p (we maken het woord juist langer en horen zo de laatste letter), 

aanbreng woorden eindigend op –n (werkwoorden, namen van dingen, personen en dieren). 

♦ Nederlands: Thema: ‘Ik wil ridder worden!’. We leren specifieke woordenschat over het kasteel, 

herhaling van de term ‘samenstellingen’. We schrijven een goede daad in ons dagboek. 

We gaan donderdag naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas a.u.b. 

♦ B.O.: We herhalen de hoofdletter I en F. 

♦ W.O.: Thema: ‘Tijd’. De maand januari is al weer voorbij. We maken het maandoverzicht van deze 

maand en blikken terug op de voorbije gebeurtenissen van deze maand en we blikken ook al eventjes 

vooruit. Hoeveel woensdagen zijn er in deze maand? Welke dagen vallen in het weekend? De kinderen 

krijgen kaartjes van de belangrijke gebeurtenissen van deze maand mee naar huis om op hun 

jaarkalender te kleven. 

           Thema: ‘Iedereen heeft talent’. We werken verder rond onze talenten zodat ons schoolfeest al wat 

meer vorm krijgt. We schrijven een toneel, bedenken een dansje of bewegingen en we denken na over 

het decor dat we kunnen maken. Dit gebeurt in kleine groepjes. 

           Thema: ‘Het weer’. We doen een aantal proefjes met water. Hoe lees ik de temperatuur af van een 

thermometer? Hoe duiden we op een thermometer de graden aan? 

♦ Dinsdag: Voorstelling van Haar en Snaar in het OC van Lichtaart in de namiddag. HAAR EN SNAAR 

is een miniatuur muziektheater dat klassieke muziek en kunst toegankelijker maakt voor kinderen. 

Tijdens de voorstelling worden de leerlingen meegenomen naar de wereld van kunst, muziek en opera. 

De leerlingen worden actief betrokken bij de voorstellingen. Ze zingen, spelen mee op slaginstrumenten 

en tekenen zelfs. 

♦ 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 een staartje. 
 

 

Woensdag, 15 februari: Ons VOORLEESMOMENT MET (GROOT)OUDER(S) kan jammer genoeg 

niet doorgaan daar we die dag volop onze handen uit de mouwen steken voor de realisatie van ons 

schoolfeest. 

Het volgende voorleesmoment van dit trimester zal doorgaan op woensdag 22 maart.  

Kom je deze dag graag voorlezen, mag je dit via het agenda van je kind laten weten. 
 



 

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

♦ Donderdag: Bibdag… Joepie! 

♦ Vrijdag is juf Vanessa op nascholing. Ze zal vervangen worden door juf Jolien. 

♦ Godsdienst: ‘Stilte en gebed’. Er bestaan verschillende soorten gebed, zoals een 

smeekbede of een gebed om vergeving. We krijgen alle soorten op een bordje 

voorgeschoteld.  

♦ Nederlands: ‘Ondergronds’. 

o Fabio komt het postmannetje tegen. Deze vraagt Fabio om een brief naar zijn mama te schrijven. 

Hier moeten we hem uiteraard wel even bij helpen. 

o Het onderwerp van een zin vinden we door de wie of wat-vraag te stellen. We oefenen hierop. 

o We maken kennis met een nieuwe geluksvogel. 

o Klaslezen thuis? We leren hoe we dat kunnen doen. 

♦ Wiskunde: ‘Blok 4’. We maken oefeningen op coördinaten en we leren ons oriënteren op een kaart. 

Alle leerstof van blok 4 wordt herhaald, zodat we klaar zijn voor de toetsen van volgende week. 

Donderdag krijgen we onze toetswijzers al mee, zodat we veel tijd hebben om te oefenen. De planning 

zal dan ook in de agenda staan. 

♦ W.O.: ‘De ruimte’. In groepjes onderzoeken we ons zonnestelsel. Hoeveel planeten kennen we in dit 

zonnestelsel? Hoe zien deze planeten eruit? Kennen we hun namen? Wat zijn hun eigenschappen? We 

vullen een planetenboekje in. 

♦ Muzo: We bereiden schooldoorbrekend ons schoolfeest verder voor. We verzinnen het verhaal, maken 

het decor en de kledij en oefenen het dansje in.  
 

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

♦ Godsdienst: Bij het nieuwe thema van godsdienst gaan we op stap met Mozes.  

De prins van Egypte die als baby in zijn mandje op de Nijl heeft gevaren. 

♦ Wiskunde: We starten met blok 5. Hierbij zien we vraagstukken waarbij we gaan 

optellen en aftrekken met kommagetallen. Ken je negatieve getallen al? Dit zijn 

getallen die we zien bij temperaturen in de winter wanneer het kouder is dan 0°C. 

Verder komen we ze ook tegen bij verdiepingen van een gebouw. Ook driehoeken, 

stambreuken en echte breuken komen nog aan bod deze week. 

♦ Nederlands: Woensdag komt er een auteur langs in onze school. Benieuwd welke 

boeken hij/zij schrijft.  

We gaan op zoek naar het berghok oom van Kaas. Ook leren we over de 

feestkalender en over echt en namaak. 

♦ Muzo: We oefenen verder voor het schoolfeest. 

♦ W.O.: Wist je dat spelen een recht is? Het staat zelfs in het verdrag van de Rechten van het Kind. We 

bouwen een knikkerbaan uit karton. Zet je bouwhelm op, neem lege keukenrollen mee, klein karton en 

enkele knikkers. Bouw samen met je klasgenoten verschillende knikkerbanen. 

♦ Donderdag: Bibbezoek. Vergeet je boeken niet! 
 

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

♦ Frans: Révision U9-U12. We herhalen de leerstof van de laatste unités. Blijf thuis oefenen en lever een 

extra inspanning voor je moeilijkste woorden. 

♦ Godsdienst: ‘Elia’. We vatten het verhaal en de boodschap van Elia samen. Vrijdag hebben we toets. 

♦ Muzo: Schoolfeest: We werken aan het decor, oefenen de liedjes en gaan helpen in de andere klassen 

van de school. 

♦ Nederlands: ‘Expeditie België’. We gaan op ontdekking in ons eigen land. Verzamel tips om te weten 

wat de volgende bestemming is. Geniet van het verhaal: ‘Een hond van Vlaanderen’. Over welke hond 

zou het gaan? Tip: Je hebt er al over gehoord tijdens een stadswandeling in het vierde leerjaar. Maak 

kennis met zes Grote Belgen. Van wie heb je al eens gehoord? Ken je striphelden die in België ontstaan 

zijn? 

Zin in een babbel met en over een boek? We houden een heus boekencafé! 

Spelling: Woorden met ‘th’, herhalingsdictee. 

♦ W.O.: S.O.S. seksuele opvoeding! We brainstormen rond dit begrip. Wat gebeurt er in je hersenen 

wanneer je verliefd bent? Hoe werken voortplantingsorganen en wat gebeurt er met je lichaam in de 

puberteit? Hoe zorg je voor een goede hygiëne? Hoe geef je je grenzen aan? 

‘Veiligheid’ is het nieuwe thema van De Grote Verkeerstoets. 

Op ticken.be oefenen we verder op typen. 



♦ Wiskunde: We lossen vraagstukken op met ongelijke verdelingen en vermenigvuldigen kommagetallen 

met elkaar. Hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek? We gaan cijferend vermenigvuldigen met 

kommagetallen. 

♦ Op woensdag gaan we naar de bib. 
 

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

♦ Muzo: Voor de musical staat er deze week al een tweede en derde workshop op de planning. Dinsdag en 

woensdag knutselen we, dansen we en spelen we toneel bij de groep waar we bij ingedeeld zijn. 

Vrijdag worden er opnames gemaakt van onze zangtalenten. 

♦ W.O.: Donderdag: Het avontuur van duurzame voeding gaat verder… 

In de vervolgworkshop ‘GoodCook Quest’ leren de leerlingen betere voedselkeuzes te maken. Keuzes 

die goed zijn voor hun gezondheid, goed voor anderen én goed voor onze planeet. Aan het eind van dit 

avontuur worden ze gekroond tot Ridder van de gezonde tafel. 

ALS… er eten overblijft, mag je dit meenemen naar huis. Je kan hiervoor een bewaardoosje 

meebrengen. Vergeet zeker niet de rode GoodCook keukenshort terug mee te brengen naar school, die je 

kreeg bij de eerste workshop. 

♦ W.O.: Thema: ‘Ik van binnen’. Iedereen heeft een skelet, organen en zenuwen. Deze week bekijken we 

het skelet van naderbij. Voor deze lessen gebruiken we de website: https://www.ikvanbinnen.nl/.  

♦ Godsdienst: Toets thema: ‘Verantwoordelijkheid en engagement’. 

Na de toets starten we met het thema ‘Groeien in liefde en tederheid’. Tijdens dit thema praten we over 

vriendschap. We proberen een taal te vinden om over de waarden van een vriendschapsrelatie te spreken. 

Ken je verhalen (jeugdboeken) over vriendschap? Breng ze mee naar school. 

 

Algemeen lagere school 
 

       Kinderkoken 
Vrijdag 24 februari in het Ligahof te Lichtaart van 13.30 tot 17.00 uur. 

Leeftijd: Tussen de 6 jaar en 13 jaar. Kostprijs: Leden 7 euro en niet leden 10 euro. 

Meebrengen: Keukenschort, dunschiller, snijplank en aardappelmesje GETEKEND.  

Je kunt het geld storten op de rekening van gezinsbond lichtaart BE93 9796 1713 9667. 

Inschrijven kan tot 18/02 via ann.smolderen3@gmail.com of op de website: https://lichtaart.gezinsbond.be/. 
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