
 

Van maandag 7 november tot en met donderdag 10 november 2022 

http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  

♦ Thema: ‘Jules en z’n grootouders’. 

♦ We verwelkomen zes nieuwe vriendjes in de gele klas: Lasse, Jip, Fie, Kobe, Kamiel en Lyana. We 

maken hen wegwijs en gaan samen op ontdekking in de verschillende speelhoeken van onze klas. 

Hopelijk voelen ze zich snel thuis! 

♦ Godsdienst: We werken aan een fijn klasklimaat waar iedereen zichzelf mag zijn tussen de anderen. 

♦ Taal: We kijken en luisteren naar het verhaal van Jules en z’n grootouders. 

♦ Muzo: Het grootouderfeest wordt voorbereid. We maken samen muziek en dansen er op los. 

♦ Met onze Parelschool doen we mee aan de actie ‘Helm op, fluo top!’. We dragen elke dag een fluohesje 

en helm (wanneer je met de fiets komt) zodat we goed zichtbaar zijn in het verkeer. Het ‘Parel 

Fluohesje’ dat je kleuter mee naar huis kreeg, werd geschonken door onze ouderraad waarvoor hartelijk 

dank!!! 

♦ Woensdag vieren we de jarige Juna. Hiep, hiep, hoera!! 

♦ Woensdag is er luizencontrole door het kriebelteam. Die dag liefst geen gel of staartjes in de haren. 

♦ Donderdag is het grootouderfeest. Graag die dag je kleuter kleurrijke kledij aandoen. Als je iets met 

glitter of pailletten hebt, mag dit ook. 

♦ Op vrijdag is het Wapenstilstand en dus geen school.  

♦ De nieuwe kleuters brengen op maandag volgende zaken mee: 

− Fotoblad met familiefoto’s. 

− 1 kleine foto extra voor de aanwezigheidskalender. 

− Turnpantoffels (getekend met naam a.u.b.). 

− Een zak met reservekledij voor aan de kapstok. 

− Blad met de leerlinggegevens (indien nog niet afgegeven). 

− Doos papieren zakdoeken. 

− Regenlaarzen die eventueel in de school mogen blijven (getekend met naam a.u.b.). 

− Inschrijvingsblad voor grootouderfeest (indien nog niet afgegeven). 

− De nieuwe kleuters die thuis een muziekinstrumentje (trompet, gitaar, rammelaar, …) hebben mogen 

dit ook nog meebrengen. We gebruiken dit tijdens ons optreden voor de grootouders. 
 

3-jarige kleuters K1B: juf Ilse S. 

♦ Thema: ‘Hoera voor onze grootouders’. We zetten deze week onze grootouders in de kijker. 

♦ Taal: We vertellen bij de foto’s en luisteren naar leuke verhalen. 

♦ Muzo: Inleving in het kabouterverhaal. We oefenen ons dansje voor het feest. Op dinsdag gaan we met 

z’n allen naar de feestzaal. We dansen op het echte podium en we genieten van het ganse optreden. 

♦ Maandag is juf Margot er ook. Ze doet een kringspel met onze vriendjes. 

♦ Dinsdag gaan enkele kleuters naar de bib met juf Ria. 

♦ Donderdag: Grootoudersfeest!! 

♦ Vrijdag: Vrijaf (Wapenstilstand). 

♦ Meebrengen: 

− Maandag: Een foto van de grootouders. 

− Kledij grootoudersfeest: Je kleuter draagt donderdag een donkere broek en een witte T-shirt 

(thuis aandoen). 
 

 

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


3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Themaloos’. 

♦ Na een deugddoende herfstvakantie vliegen we er terug in! We nemen echter de tijd om terug te wennen 

aan de klas en de routines. 

♦ Het wordt een drukke week vol repeteren voor het grootoudersfeest. We oefenen elke dag ons dansje en 

leren zo de danspasjes steeds beter onthouden. Na een tijdje kan iedereen het helemaal alleen! Wie durft? 

♦ Omwille van de drukte plannen we heel wat ontspanningsmomenten in. Zo leren we tot rust komen en 

zorg te dragen voor onze gezondheid.  

♦ We hebben deze week ook oog voor onze gevoelens en die van anderen. Zo ontdekken we het verhaal 

van ‘De leeuw in de muis’. Zelfs de allerkleinste muis kan zo dapper zijn als een leeuw! Hopelijk zijn 

wij ook zo dapper op het grootoudersfeest en danst iedereen mee! 

♦ Extra informatie: 

− Op donderdag is het grootoudersfeest, hoera! 

− Kledij voor het grootoudersfeest: 

o Volledig wit/zwart of grijs gekleed: T-shirt, legging/broek, sokken. 

o Je mag de kleren al op voorhand meegeven. 
 

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

♦ Thema: ‘Feest voor de grootouders’. 

♦ Deze week staan de grootouders in de kijker. Er wordt ten volle over onze 

grootouders gesproken en we kijken in ons klasfotoboek. 

♦ We zijn graag expressief en dansen onze sprookjesdans. Op dinsdag staat de generale repetitie op het 

programma. Voor het eerst op het grote podium, spannend! Op donderdag verrassen we de grootouders 

met een gezellig kabouterfeest. 

♦ We staan nog even stil bij ‘dood gaan’. We voelden aan dat onze kleuters hier heel wat over te vertellen 

hadden. We staan nog even stil bij ons sterretjesbord (herdenkplek in de zithoek) in de klas. De 

verschillende gevoelens komen aan bod. 

♦ Vrijdag is het geen school. 

♦ Meebrengen mag: Verkleedkleren van heksen, bezems, grote pollepels en kleine pompoentjes. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Themaloze week’. 

♦ De kleuters kiezen deze week grotendeels zelf wat ze zullen doen in de klas. De juf brengt enkele 

materialen mee zoals vingerpopjes, logiblokken, … De kleuters gaan hiermee aan de slag. Ze bespreken 

wat ze ermee willen gaan doen en welk materiaal ze nog extra nodig hebben. Zo leren ze creatief denken, 

ideeën vorm geven en samen werken. 

♦ We oefenen ons optreden voor ons grootoudersfeest. We brengen het hele verhaal van de 

kabouterkoning samen tot het een geheel vormt. Onze kleuters mogen op dinsdag al een keer op het 

echte podium oefenen en donderdag is het dan eindelijk zo ver. Alle kleuters treden die dag 1 maal op, in 

de voor- of de namiddag voor hun (over)grootouders. Zie meebrengen. 

♦ Juf Valerie is woensdag op bijscholing. Juf Tine vervangt haar. 

♦ Vrijdag is het geen school wegens Wapenstilstand. 

♦ Geen lettercircus deze week! 

♦ Meebrengen: Alle kleuters mogen op donderdag voor het grootoudersfeest een 

donkere broek en een witte T-shirt aan doen. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Jolien 

♦ Thema: ‘Feest in het kabouterbos’. 

♦ Joepie, deze week vieren we feest voor onze jarige kabouterkoning. We voelen ons verbonden met 

elkaar en onze grootouders. Samen zetten we ons beste beentje voor en tonen we ons danstalent aan onze 

grootouders op donderdag. 

♦ In de klas gaan we vooral aan de slag met de laatste voorbereidingen voor ons grootouderfeest. We 

zorgen nog voor versiering voor het feest en oefenen ons dansje. 

♦ Vrijdag Wapenstilstand, geen school. 

♦ Meebrengen: Voor onze jongens een jeansbroek en geruit hemdje voor ons optreden tijdens het 

grootouderfeest. 



 

Algemeen kleuterschool 
 

    Beweegtip: ‘Helpen in de tuin’ 
 

Materiaal: Kindergereedschap; hark, kruiwagen, schop, … 
 

Joepie, de herfstvakantie is er weer! Nu hebben we veel tijd om mama en papa te helpen 

in de tuin, blaadjes op te ruimen en andere karweitjes uit te voeren. En als beloning voor  

al dat harde werk krijg je een gratis ritje in de grote kruiwagen, is dat niet fijn! 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 14 november voor K1A – K1B – K1C Dinsdag 29 november voor K2 

Maandag 21 november voor K3A – K3B  December = geen fietsparcours 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

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! 
       Alle kleuters krijgen een spaarkaart die in de klas blijft.  

             Het eerste leerjaar kleeft stickers op een kaart.  

        Vanaf het 2de leerjaar sparen de leerlingen digitaal. 
 

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! 
 

 

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. 

 
Dit wordt georganiseerd door de ouderraad van De Parel 

 

Oproep! 
Gelieve de fietsen die nog in het fietsenrek staan, mee terug naar huis te nemen voor de vakantie. 

Zodat het fietsenrek weer helemaal leeg is. 
 

Sommige fietsen houden al weken plaatsjes bezet in het fietsenrek en komen er bijna nooit uit.  

Sommigen zijn zelfs vastgemaakt en staan niet op de juiste plaats. 
 

Alvast bedankt! 
 

 



 

 

De ouderraad van De Parel organiseert een lampionnentocht: 
    

 
 

 

 

Inschrijven kan via de QR-code of deze link: https://forms.gle/UJvDZLGGqExTkQrv7 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/UJvDZLGGqExTkQrv7


De KWB Lichtaart organiseert een Griezeltocht 
Een luisterwandeling van ongeveer 4 km voor jong en oud. 

Er zijn twee verhalen, eentje voor min 10, eentje voor plus 10 - ditmaal ingesproken door Warre Borgmans. 
 

Op zaterdag 12 november is er Griezelnamiddag van 14u tot 17u met pompoensoep, chocomelk of een 

sterker drankje! Start aan wandelknooppunt 28, parking achter Floreal. Coolsweg, 2460 Lichtaart 
 

 Deelname is gratis. Meer informatie vind je op de website www.kwblichtaart.be of via deze link. 

 

Kalender:   

♦ 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 

♦ Van 14/11 t.e.m. 19/11: verkeersweek 

♦ Vrijdag 18/11: de politie komt op bezoek 

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

♦ Woensdag 16/11: namiddag (inschrijven via deze link) 

                                  MOEV unihockey tornooi in Sporthal Tielenhei (2de en 3de graad) 

♦ Vrijdag 18/11: lampionnentocht georganiseerd door de ouderraad 

♦ Van 21/11 t.e.m. 25/11: voorleesweek 

♦ 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 
♦ Maandag 19/12: verrassingsbezoek aan 4de leerjaar 

♦ Woensdag 21/12: rapport + sportrapport 

♦ Donderdag 22/12: 3de leerjaar naar Antwerpen 

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

http://www.kwblichtaart.be/
https://drive.google.com/file/d/1CWciEY5NhOC5glAjzxTLdqOzBtkdp_sp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K6dwthqPIOBzAdAkviKH6yD4rkK30TrNl8nqj1rkjBY3kQ/viewform


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

♦ Godsdienst: ‘Allerheiligen’. We staan even stil bij verdriet en verlies. 

♦ Nederlands: Kern 3: ‘De keizer en zijn duizend dokters’. We leren de letters ‘ij’ en ‘h’. 

We lezen zinnen en kiezen hierbij het juiste prentje.  

♦ Wiskunde: We herhalen rangorde en maken oefeningen met het vergelijkingsschema. 

We oefenen splitsen en tellen op tot 7.  

♦ Schrijven: We herhalen de letters die we voor de vakantie geleerd hebben. Dan 

schrijven we de letters ‘aa’, ‘p’ en ‘r’. 

♦ Circuit: ‘Herfst’. Op dinsdag werken we in groepjes aan herhalingsopdrachten van 

Nederlands, wiskunde en WO. 

♦ Contractwerk: Op maandag starten we voor de eerste keer met contractwerk. We werken zelfstandig aan 

‘moetjes’ en ‘magjes’. Kunnen we ons werk plannen zodat de ‘moetjes’ op tijd af geraken? 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Op verkenning in de natuur’. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Eerlijk delen: We oefenen de begrippen ‘verdelen, delen, de helft van’. We verdelen hoeveelheden in 

2, 3 of 4 gelijke delen. We gebruiken het deelteken. 

o De deeltafel van 2: We maken veel concrete oefeningen met materiaal bv. verdeel 6 in 2 groepjes, 

ook gaan we deze oefeningen tekenen bv. verdeel 12 knikkers in 2 zakjes om zo over te gaan tot de 

abstracte oefeningen. Een deeltafel is het omgekeerde van een maaltafel  

bv. 16 : 2 = 8 want 8 X 2 = 16. 

Zie dat je de maaltafel van 2 goed kent! Op YouTube vind je een leuk liedje om de maaltafel van 2 te 

oefenen. https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4.  

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof. 

o T – E bv. 60 – 3 = 57, T – TE bv. 90 – 54 = 90 – 50 – 4 = 36 

o Logisch en probleemoplossend denken: Getallendoolhof: We leren de weg van robot Blix coderen en 

deze codering uit te voeren of te tekenen op een getallendoolhof. 

♦ Spelling: Herhaling: eeuw/ieuw (denk aan de letter u), aai/ooi/oei woorden en ij/ei woorden. 

                     Inoefening van au/ou. We zingen het au-lied (deze woorden schrijven we met au!)               

                     https://www.youtube.com/watch?v=c9uNO55ERC0. Aanbreng van de regel g/ch 

                   (we schrijven ch als er een korte klinker voorkomt en een letter er achter bv. lucht, bocht, vlecht) 

♦ Nederlands: Thema: ‘Heksenstad’. 

o We zoeken spreuken bij de juiste heks of tovenaar. 

o We proberen te vliegen als echte heksen door de tekst correct te lezen. Kinderen mogen allerlei 

heksenspullen meebrengen naar de klas (getekend met naam): boeken, kledij, heks, bezem, … 

o Na de vakantie start het tutorlezen. Elke maandag lezen we met onze leesmakker van het 5de leerjaar 

samen in een leesboek. 

♦ W.O.: Thema: ‘Verkeer’. We starten met met de actie ‘Helm op, fluo top’. Zie algemeen KS en LS 

♦ Thema: ‘Wapenstilstand’. Aan de hand van een groot kijkboek vertellen we over WOI. Wat gebeurde er 

op 11 november? 

♦ Schrift: We leren de hoofdletter I en herhaling van de cijfers. 

♦ Muzo: We knutselen een lampion voor de lampionnentocht op vrijdag 18 november. 

♦ Meebrengen: Lege plastieken fles van 1 liter met dop (goed uitgespoeld, goed laten drogen en stickers 

verwijderd a.u.b.). 

♦ Vrijdag: Wapenstilstand: Geen school. 
 

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

♦ Nederlands: ‘De griezelclub’. 

o Aan de hand van enkele griezels zullen we het hebben over vooroordelen. Wat zijn dat? Maken wij 

hier ook soms gebruik van? 

o We luisteren naar meestergriezel Grauwel die ons uitlegt hoe je griezels kan herkennen en bestrijden. 

Terwijl we luisteren pennen we dit neer in de vorm van een luistertoets. 

o Enkele vragen over het verhaal ‘Lars is nat’ proberen we juist te beantwoorden door de tekst rustig 

en begrijpend te lezen. 

o Deze week besteden we extra aandacht aan het bijvoeglijk naamwoord. 

o Er komt een nieuwe geluksvogel piepen in 3B. Wie zou het zijn? 

https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4
https://www.youtube.com/watch?v=c9uNO55ERC0


o Er bestaan woorden die we met een ‘i’ schrijven, maar waarvan de ‘i’ klinkt als een ‘ie’ (bv. olifant). 

Hier oefenen we deze week in ons oefenboekje op. 

♦ Wiskunde: Blok 2. 

o In optellen tot 1000 met brug gaan we nog een stapje verder. We maken oefeningen zoals 459 + 265. 

o Naast extra oefenen op cijferend optellen, starten we ook met cijferend aftrekken. 

o De optellingswip passeert ook nog een keer en we ontdekken dat er ook een aftrekkingshalter bestaat. 

o De maal- en deeltafels van 7 en 8 mogen extra ingeoefend worden.  

o Welke maateenheden horen bij het gewicht? Hoeveel gram gaat in 1 kg? 

o De digitale klok tot op het half uur nauwkeurig wordt ontleed. 

♦ W.O.: ‘Axenroos’. Nu we de 10 axenroosdieren ontmoet hebben, koppelen we aan deze dieren een 

eigenschap. We merken dat wij ons vaak gedragen zoals de axenroosdieren. Zo zal de leeuw leiden en de 

poes kan heel hard genieten van iets. Welk axenroosdier schuilt het meeste in ons? 

♦ Muzo: We maken een lampion voor de lampionnentocht op 18 november. 

Meebrengen: enkele lege petflessen van 1l of 1,5l of 2l.  
 

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

♦ JOEPIE!! WE GAAN OP TALENTKLASSEN!! 

♦ Is je koffer al gepakt? Zorg ervoor dat je zelf goed weet wat er in je 

koffer zit. Neem vooral je goed humeur mee. We maken er een fijne 

driedaagse van! Je wordt gewoon om 8.35 uur op school verwacht, 

de bus vertrekt om 9.00 uur. 

Geef je kids-id ’s morgens af aan je juf! 
Met de volgende link kunnen jullie ouders foto’s bekijken van jullie activiteiten tijdens ons verblijf. 

https://www.flickr.com/photos/provant/albums. De foto’s staan in een album Talentklas op naam van De 

Parel. Er wordt een blog bijgehouden van ons verblijf. Deze is terug te vinden op 

https://blog.talentklassen.be/. Hierin posten we elke dag een tekstje van de belevenissen van de dag. De 

foto’s komen ook hier tevoorschijn. 

♦ Wiskunde: We kunnen een deling oplossen door het deeltal te splitsen of te verdelen. Een deling kan een 

rest hebben. De rest is altijd kleiner dan de deler. Maal- en deeltafels héél goed oefenen! 

♦ Nederlands: Thema: www.draco.web. We krijgen een e-mail van Mister Dragon. Hij heeft onze hulp 

nodig bij zijn website. 

♦ WO: ‘Wapenstilstand’. We bekijken enkele filmpjes die ons duidelijk maken wat er tijdens de 

wereldoorlogen is gebeurd. 

♦ Hierbij bedanken we ook alle ouders, grootouders, … die voor onze lekkerste week heel wat 

lekkers hebben klaargemaakt of hulp hebben geboden tijdens de verkoop van de soep en de 

hotdogs. 
 

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

♦ Frans: Donderdag toets van unité 5. We starten aan unité 6: ‘Quelle est la date?’. We leren tot 31 tellen, 

leren de maanden van het jaar en enkele feesten. Hoe zeg je de datum in het Frans? 

♦ Godsdienst: ‘Bewogen worden en in beweging komen’. Wat beïnvloedt mensen en waardoor worden ze 

bewogen? Waardoor worden verschillende organisaties bewogen? 

♦ Nederlands: We lezen verder in ‘Alles komt goed, altijd’, een verhaal over de Eerste Wereldoorlog.  

Spelling: Ik hoor s maar schrijf c, tegenwoordige tijd. 

♦ W.O.: ‘De tijden’. In welke verschillende tijdsperiodes delen we de geschiedenis in? We maken kennis 

met enkele belangrijke gebeurtenissen uit die tijden en werken met een eeuwband. We oefenen verder op 

www.ticken.be.  

♦ Wiskunde: We leren manieren om handig te rekenen. Hoe zoek je de delers van 

getallen t.e.m. 100? We lezen grafieken en diagrammen af en verwerken 

gegevens in een grafiek of diagram. Interpreteer de schaal en de legende bij een 

kaart en oriënteer je op een kaart. 

♦ Op maandag en donderdag komt er in 5B een stagiaire: juf Sarah. Zij zal tot de 

kerstvakantie regelmatig in onze klas te vinden zijn. 

♦ Vrijdag is het Wapenstilstand en word je dus niet op school verwacht. 

 

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

♦ Bewegingsopvoeding: Breng je turnkledij terug mee naar school. Dinsdag hebben we terug turnen! 

♦ Godsdienst: Donderdag maken we een toets over het thema ‘vuur’. 

https://www.flickr.com/photos/provant/albums
https://blog.talentklassen.be/
http://www.draco.web/
http://www.ticken.be/


♦ Frans: Révision unité 21-24 Herhaal regelmatig de geleerde woorden en de vervoegingen van de 

werkwoorden want na deze herhaling doen we weer een toets. 

♦ Nederlands: Deze week werken we het junglespel verder uit. We bedenken vragen, opdrachten, een 

spelbord en spelregels. Het nodige materiaal breng je in de loop van de week mee naar school. 

♦ W.O.: De digitale talentenmaand zetten we verder. Deze week worden talenten getest, gebruikt en 

bijgeschaafd in verschillende contexten. Daarna krijgen via een online escaperoom meer inzicht in 

knelpunt- en toekomstberoepen. 
 

Algemeen lagere school 
 

Op woensdagnamiddag 16 november gaat het MOEV unihockey tornooi  
door in Sporthal Tielenhei in Tielen.  

Dit is een namiddag sporten voor de leerlingen van de 2de en 3de graad.  

Meer info en inschrijven voor het tornooi kan via deze link. 
 

 

VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K6dwthqPIOBzAdAkviKH6yD4rkK30TrNl8nqj1rkjBY3kQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang zullen we lezen! 
 Leeskaraoke 

Op www.yoleo.nl vind je een tof aanbod boeken dat wordt voorgelezen terwijl 

je kan meelezen. Je kan boeken selecteren op populariteit, titel, auteur, aantal 

bladzijden en AVI-niveau. Een online bezoekje waard! 

 

 Leesjury 

Vanaf het derde leerjaar kunnen kinderen ervoor kiezen om mee te doen aan 

de Leesjury. De kinderen die hier helemaal voor willen gaan, hebben een brief 

mee naar huis gekregen. Ze hebben tot april de tijd om de acht geselecteerde 

boeken te lezen. Hopelijk vallen de boeken in de smaak!  

 

 Boekentips 

Gouwe ouwe:   De verjaardag van de eekhoorn – Toon Tellegen 

Eekhoorn is bijna jarig. Hij schrijft een brief aan de 

mier om hem uit te nodigen. En aan de olifant, de 

walvis en de aardworm. Hij wil dat iedereen komt, 

echt iedereen. Stapels brieven schrijft hij om maar 

niemand te vergeten. 
 

 

 

 

Recent bekend:  De Jongen en de Papegaaiduiker – Michael Morpurgo 

Engeland, eerste helft twintigste eeuw. Tijdens een 

storm komt een schip in de problemen. 

Vuurtorenwachter Benjamin weet alle mensen te 

redden, ook de kleine Allen. Als Allen hem jaren 

later bezoekt, worden ze vrienden. Allen ontdekt 

dat hij heel veel gemeen heeft met de 

vuurtorenwachter. Met veel sfeervolle 

kleurenillustraties. 

 

http://www.yoleo.nl/

