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KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W. 

♦ Thema: ‘Welkom nieuwe vriendjes’. 

♦ We verwelkomen Janne, Fran, Staf, Sigi, Lucette en Oscar in onze klas. 

Hopelijk voelen ze zich vlug thuis. We spelen allerlei 

kennismakingsspelletjes en verkennen de verschillende speelhoeken 

van de klas.  

♦ Godsdienst: We voelen ons veilig en geborgen in onze klas en bij de juf 

en ervaren dat iedereen erbij hoort. 

♦ Fijne motoriek: We ontdekken nieuwe materialen in de kast die onze 

fijn-motorische vaardigheden stimuleren. 

♦ Zintuigen: We spelen een Lottospel met Jules de klaspop en oefenen hiermee ons waarneming geheugen. 

♦ Grove motoriek: Op maandag en vrijdag gaan we bewegen met juf Lieselore en in de klas oefenen we 

onze grove motoriek met de potloodrol. We gooien met pittenzakken en proberen ons evenwicht te 

bewaren op de spooner of de wiggle. 

♦ Op dinsdag mogen enkele kleuters mee met de bibjuf om boekjes te kiezen in de bibliotheek. 

♦ De nieuwe kleuters brengen op maandag het volgende mee: 

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

- Een kleine foto van je kleuter voor onze aanwezigheidskalender. 

- Het fotoblad met de familiefoto’s voor ons album in de klas. 

- Een doos papieren zakdoekjes a.u.b. 

- Het ingevulde blad met leerlinggegevens (indien nog niet afgegeven). 

- Het ingevulde blad i.v.m. het schoolfeest (indien nog niet afgegeven). 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Welkom aan ons nieuw vriendje Menno, dat hij zich vlug thuis mag voelen in ons fijne klasje. 

♦ We starten het nieuwe jaar met aan elkaar onze nieuwjaarswensjes te vertellen, alsook een 

kringgesprekje over onze kerstvakantie. Zo leren we luisteren in groep naar elkaar. 

♦ Bewust een thema vrije week, met als doel kleuters extra stimuleren in hun ontwikkeling op 

verschillende domeinen, kind gericht en individueel op hun eigen niveau geven we gerichte opdrachtjes. 

♦ Deze week kan er allerlei aan bod komen. We maken tijd om mee te spelen met de kleuters, om zo hun 

spel en creativiteit te verrijken, spelimpulsen te geven, om te kunnen inspelen op hun interesses en 

talenten. Al spelend komen eenvoudige wiskundige opdrachtjes aan bod, taal en woordenschat, alsook 

respectvol omgaan met elkaar tijdens hun spel. 

♦ We oefenen extra fijn-motorische vaardigheden in zoals 

pincetgreep, knippen en scheuren. We leren goed werken met 

onze puzzelparel. Aan de vrije knutseltafel kunnen we volop 

experimenteren met allerlei materialen en onze creativiteit 

ontwikkelen. 

♦ Met het voorleesboek “Waar is mijn koekje?” werken we rond 

taalvaardigheid. Kunnen we de vraagjes na het verhaal goed 

beantwoorden? Welke klanken en letters, zinsbouw kunnen we al 

goed? Kunnen we praten over gevoelens zoals blij, boos, 

verdrietig? 

♦ Elke dag oefenen we onze grove motoriek via allerlei bewegingen en beleven plezier aan dansen op 

leuke muziek.  
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3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Ons klasje wordt vanaf deze week een beetje groter. We krijgen 10 nieuwe vosjes in de klas! Daarom 

houden we een themaloze week zodat er voldoende tijd en ruimte is om onze klas en onze afspraken 

samen te ontdekken. 

♦ We zetten samen het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsfeestje! Verbondenheid, vriendschap en 

samenhorigheid staan hierbij centraal. 

♦ We maken tijd om ook eens over onze kerstvakantie te vertellen. Ben je op reis geweest? Hoe heb je 

Kerstmis gevierd? Wat heb je allemaal gedaan? Zo oefenen we ook op het luisteren naar elkaar. 

♦ De grote vossen helpen de nieuwe vosjes met allerlei knutselopdrachten. We schilderen onze 

aanwezigheidsstenen, versieren onze verjaardagskronen, … Samenwerken is hier heel erg van belang! 

Ook in de hoeken helpen we elkaar. 

♦ We gaan volop brainstormen over nieuwe thema’s. Waar wil jij graag eens over leren? Wat wil je dan 

doen in de klas? Heb je er vragen over? We gaan weer goed moeten nadenken… Ik ben benieuwd! 

♦ Meebrengen mag:  

- Eén prent van iets wat je interesseert en waar je graag over wil leren (bv. Piraten/pinguïns/…). 

 

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

♦ Thema: ‘Waar het altijd winter is’. Mocht het bij ons sneeuwen, passen we de activiteiten aan natuurlijk. 

In de huishoek staat een brievenbus. We spelen met nieuwjaarskaartjes en vertellen over het 

‘nieuwjaarsgebeuren’ aan elkaar. Met de feestartikelen spelen we hierbij graag een rollenspel. 

♦ Tijd beleven: Een nieuw jaar, dit wilt zeggen een nieuwe kalender met een passend liedje. 

♦ Kikker vertelt zijn verhaal over de kou. Het is winter nu. Kennen we ook de andere seizoenen? 

♦ Op de wereldbol vinden we de Noord- en Zuidpool, hier is het altijd koud en ziet alles wit. We gaan op 

onderzoek wie er allemaal woont. Er worden proefjes met ijs gedaan. En we leren hoe we ons kunnen 

beschermen tegen de kou. We maken in onze klas een Noord- en Zuidpool. 

♦ Ons jassendiploma in de maak: Als we ook thuis oefenen kunnen de diploma’s 

in de maand januari fier mee naar huis genomen worden. 

                -  4 jarigen kunnen hun jas zelf sluiten. 

                -  3 jarigen kunnen hun jas zelf aandoen (sluiten voor enkelen).  

♦ Geloofsopvoeding: Kerstgebeuren afronden met het driekoningenverhaal. 

♦ Meebrengen mag:  

- Knuffels: Pinguïn, ijsbeer, zeehond, … graag getekend met naam. 

- Prentenboeken, spelletjes, verkleedkleren, isomoblokken (kunnen dienen in 

de klas als ijsblokken). 

- Eén nieuwjaarskaartje om mee te spelen. 

 

Koningsuurtje voor alle 4-jarigen van K2, K3a en K3b:  
 

We ontdekken het schrijfdansthema ‘de trap’. De hoekige bewegingen doen we in het  

groot na in de ruimte. We spelen met de tegenstelling: Bewegen - niet bewegen en  

oefenen om ons te beheersen en even stil te staan. We bouwen zelf onze eigen trap en  

beklimmen deze om de beurt. We knippen een trap… Wie knipt er al mooi op de lijn?  

En we ontdekken ook verder de fijne motoriekdoosjes. 
 

 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

♦ Thema: ‘Dino’s’. 

♦ In de klas vinden we een vreemd ei. Van wie zou dit zijn? En wat zou eruit komen? Welke dieren leggen 

eieren? We gebruiken onze fantasie en tekenen wat we denken dat er uit het ei gaat komen. 

♦ We maken kennis met verschillende soorten dino’s en bespreken hun naam en uitwendige bouw zoals: 

vleugels, stekels, klauwen, poten, … Ook hun kleuren benoemen we en we volgen een kleurenpatroon 

dat zich steeds opnieuw herhaalt. 

♦ Onze fijne motoriek oefenen we door opgravingen te doen en hierbij de gevonden fossielen heel 

voorzichtig te preparen (schoon te maken) met pincetten, penselen, … Daarna onderzoeken we de botten 

en vergelijken ze met het blote oog, hierbij gebruiken we heel wat rekentaal zoals dik, dun, groot, groter, 

klein, langer, korter, ordenen, … 

♦ Hoe groot zou een afdruk van een dinopoot zijn? We schatten hoeveel van onze schoenen nodig zijn om 

de afdruk te vullen en proberen daarna na te gaan of onze schatting klopte. We maken zelf dino’s en hun 



afdrukken na. Met deze creaties vullen we ons eigen dinosaurussen-museum. Maar vooraleer dit kan 

opengaan moeten we het nog inrichten, inkomtickets maken, de taken verdelen. 

♦ Bij het lettercircus stampen we met onze dinopoten of brullen we met een dinostem woordstukjes, we 

zoeken woordjes die beginnen of eindigen met de ‘M’ en ervaren de vorm van de ‘M’ door er over te 

gaan. 

♦ Meebrengen: 

- 5-jarigen: Een voorwerp waar de letter ‘M’ in voorkomt. 

- Spullen i.v.m. dino’s: Prentenboeken, plastic eieren, dino-knuffels, 

plastic dino’s, … graag alles naamtekenen. 

 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse 

♦ Thema: ‘De Noord- en Zuidpool’. 

♦ Tijdens de afgelopen weken konden de kleuters enkele dagen kennismaken met de vrieskou. Maar hoe 

koud is het op de Noord- en Zuidpool? Wie leeft er daar en hoe houden ze zich warm? Is er een verschil 

tussen de Noord- en de Zuidpool? Wij gaan tijdens deze week onderzoekend te werk om alles hiervan te 

weten te komen. 

♦ Wereldoriëntatie: We onderzoeken waar de Noord- en de Zuidpool zich bevinden. Wie er leeft en 

onderzoeken met een proefje hoe de dieren zich kunnen warm houden. 

♦ Taal: We duiken deze week in verschillende informatieve boeken om alles te weten te komen. We 

verzamelen alle informatie op een zelfgemaakte informatieposter over de Noord- en Zuidpool. 

♦ Wiskunde: We oefenen op rangorde en gebruiken hiervoor de juiste rangtelwoorden: eerste, tweede, 

derde, vierde en vijfde. 

♦ Muzo: We kruipen in de rol van de Eskimo’s en leren hoe het leven is in een iglo op de Noordpool. 

♦ Meebrengen: 5-jarige kleuters: Een voorwerp voor het lettercircus dat begint met de letter ‘M’. 

 

Algemeen kleuterschool 
 

Verloren en gevonden voorwerpen kleuterschool! 
 

       
 

            
 

 

 

 

 

 



    Beweegtip: ‘Duw de ballon weg’ 
Materiaal:  Kussen en ballon. 
 

           Laat je kleuter met de beide voeten tegen elkaar op een kussen staan. 

             Werp een ballon richting hem/haar en je kind probeert de ballon  

                         terug te slaan zonder van het kussen te komen. 
 

 

Data fietsparcours 
 

Maandag 16 januari voor K3A en K3B Maandag 17 april voor K3A en K3B 

Maandag 23 januari voor K1A – K1B en K1C Maandag 24 april voor K1A – K1B en K1C 

Dinsdag 24 januari voor K2 Dinsdag 25 april voor K2 

 

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 
 

 

Nieuws van de ouderraad 
 

KERSTMARKT 
   Het drankkraampje op de kerstmarkt  

en de kerstverkoop brachten maar liefst  

€ 3.529,96 op. 
 

DANK JULLIE WEL!!! 
 

 

DE OUDERRAAD op facebook! 
 

    Wil je graag op de hoogte blijven van alle  

   activiteiten die onze ouderraad organiseert? 
 

   Volg ze dan snel op facebook via deze link.  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DeOuderraadVBSDeParel


Algemeen kleuter- en lagere school 
 

KERSTMARKT 

De kraampjes van de kinderen brachten € 3.236 op!! 
 

Voor de 99 kinderen die mee op zeeklassen gaan,  

betekent dit € 32,68 per kind. 
 

DANK JULLIE WEL!!! 
 

 

SCHOOLREKENINGEN 
 

Gisteren werden de schoolrekeningen via mail verstuurd. 
 

Indien je deze niet ontvangen hebt via e-mail,  

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

 

Organisatoren Hel Van Kasterlee schenken  

AED-toestellen aan Kastelse scholen 
 

Met de financiële bijdrage van de Hel van Kasterlee, organiseert  

de gemeente de aankoop van de toestellen. Dankzij de schenking  

kan de gemeente een toestel, bijhorende kast,  

aanduiding en jaarlijks onderhoud gedurende voor de komende  

5 jaar voorzien.  
 

Lees hier het volledige artikel. 
 

              DANKJEWEL!!! 
 

 

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! Heb je voldoende  

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! 
 

Kalender:   

♦ 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 

mailto:secretariaat@vbs-deparel.be
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♦ 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: ‘Bezoek voor Jezus’. We luisteren naar het bijbelverhaal ‘De drie Wijzen’. 

♦ Nederlands: Kern 6: ‘De alfapet’. We leren de letter ‘g’, ‘au’ en ‘ui’. Bij een omschrijving zoeken we de 

passende woorden. Bv. Wat zie je in het bos? We zetten 3 zinnen in de juiste volgorde zodat het een 

mooi verhaaltje wordt. 

♦ Wiskunde: We kunnen hoeken herkennen. Is het een kleine of een grote hoek? We leren het getal 10 

herkennen, benoemen, vergelijken (<, > en =) en schrijven. We schatten het gewicht van voorwerpen. 

We wegen met een weegschaal: Wat is minder dan 1 kg, juist 1 kg en meer dan 1 kg.  

♦ Schrijven: We starten vanaf nu met spelling. We oefenen elke week een woordpakket met een bepaalde 

spellingsmoeilijkheid. Deze week oefenen we woorden met een korte klinker zoals tak, mos, zit, … 

♦ W.O.: ‘Het is winter, het is glad en ijskoud’. Wat verandert er in de winter? Waar komt sneeuw 

vandaan? Water komt voor in 3 verschillende vormen: Vast, vloeibaar en damp. 

♦ Muzo: We knutselen een bladwijzer die we kunnen gebruiken in onze leeshoek. 

♦ Woensdag gaan we naar de bib. Vergeet je boek niet! 

♦ 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. 

♦ Een hele fijne vakantie voor iedereen! Geniet van de feesten en we zien jullie terug in 2023! 
 

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

♦ Godsdienst: Thema: ‘Driekoningen’. We luisteren naar het verhaal en komen te weten welke geschenken 

ze meebrachten voor Jezus. 

♦ Wiskunde: Getallen: 

o Optellen/aftrekken tot 100 zonder brug: TE + TE bv. 24 + 32 = 24 + 30 + 2 = 54 + 2 = 56.  

   We splitsen de tweede term in T en E. TE – TE bv. 45 – 14 = 45 – 10 – 4 = 35 – 4 = 31 

o De maaltafel van 4: we tellen met sprongen van 4. We oefenen op de juiste rekentaal: 

vermenigvuldigen, keer, maal, product, maalteken of vermenigvuldigingsteken. We zetten een 

herhaalde optelling om in een vermenigvuldiging bv. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 X 4.  

We ontdekken dat 2 X 4 = 4 X 2. Oefen de maaltafels van 2, 5 en 10 heel goed in de vakantie. 

Wie wordt tafelkampioen na de vakantie? 

o Herhalingsoefeningen van de reeds geleerde leerstof.  
Meetkunde: 

o Herhalingsoefeningen: soorten lijnen, patronen verderzetten, evenwijdige 

en loodrechte lijnen, rechthoek en vierkant, hoeken. 

Meten: 

o Herhalingsoefeningen: Het uur en het halfuur, tijdsduur berekenen, geld: 

hoeveel krijg je terug? 



o We zoeken een kleinere maateenheid dan 1 kg en 1 halve kg. We leren 100g afwegen. We schatten 

eerst en doen dan de meting. 

♦ Spelling: Inoefening ch/g woorden, herhaling van de leestekens + aanbreng van de leestekens dubbele 

punt en komma, herhaling ei/ij woorden, inoefening van de verlengingsregel d/t, b/p (we maken het 

woord juist langer en horen zo wat de laatste letter is). 

♦ B.O.: We leren de hoofdletters P en B. 

♦ Nederlands: Thema: ‘Spelen maar!’. 

o Herhaling van het werkwoord, dit is een woord dat je kan doen bv. lopen, wandelen, dansen, … 

o We luisteren naar een verhaal over kinderen die een toneel willen spelen. 

o We lezen een verhaal van een prins en zijn 6 dienaars. 

o Donderdag gaan we naar de bib. Breng al je boeken mee naar de klas. 

o We lezen met onze leesmakkers. 

♦ W.O.: Thema: ‘Allemaal vrienden’. We luisteren naar een verhaal. We maken zelf ook al eens ruzie… 

met wie, waarom, hoe voelen we ons dan, hoe reageren we, … We bespreken hoe we ruzies zelf kunnen 

oplossen, hoe we best reageren en hoe we het terug goed kunnen maken. Dit doen we a.d.h.v. een 

stappenplan. 

♦ Vrijdag: Zwemmen! Vergeet je zwemgerief niet, zorg er ook voor dat je een lege plastieken zak bij je 

hebt voor je kledij in weg te stoppen zodat deze niet nat wordt. Denk aan makkelijke kleding (geen 

broekkousen). Lange haren doen we in een staart. Waardevolle spullen laten we thuis. 

♦ Op woensdag zijn juf Sofie en juf Inge op bijscholing. Die dag worden de lessen gegeven door juf Laura 

en juf Alyssa. 

♦ We wensen jullie allemaal prettige feestdagen! Geniet van en met elkaar!  
 

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

♦ In dit nieuwe jaar vliegen we er weer in! Volle gas vooruit!! 

♦ Donderdag mogen we weer nieuw leesvoer gaan halen in de bib. Breng jouw uitgelezen 

boeken terug mee! 

♦ Vrijdag is juf Vanessa op bijscholing. Ze zal vervangen worden. 

♦ Godsdienst: ‘De drie wijzen’. Wat is het verhaal achter de drie wijzen? Wat hebben zij te 

maken met de geboorte van Jezus? Vanwaar komt de traditie ‘3 koningen’? 

♦ Nederlands: 

o Spelling: De regel over de ch/g staat deze week in de kijker. Deze regel oefenen we deze week in ons 

regelboekje. 3A wordt ook in dit nieuwe jaar verrast met een woordsnoepje of tien. 

o We bereiden een spreektoets over onze familie voor. Om deze toets voor de klas te brengen, mogen 

we een foto van onze familie meebrengen (indien we dit nodig hebben). 

o Leesplezier en begrijpend lezen beleven we met ‘De Jippiestok’. 

o Er komt in 3B een nieuwe geluksvogel aangevlogen. 

o We starten een nieuw thema op: ‘Ondergronds’. Hierin gaan we op zoek naar Martijn. Hij is vermist! 

♦ Wiskunde: ‘Blok 3’. 

o We leren vermenigvuldigen tot 1000 door de grootste factor te splitsen in een som (bv. 4 x 221 = ). 

o Kennen we de eigenschappen van de vierkanten nog? Goed! Dan komen er nu de eigenschappen van 

de rechthoeken bij. 

o Cijferend vermenigvuldigen staat voor de deur. Zullen we open doen? 

o We herhalen met onze weer- en meeroefeningen de leerstof uit blok 3. 

o Evenwijdigheid, snijdend en loodrecht herhalen we nog een keertje. 

o Verhoudingen worden ook uitgedrukt in breuken. Hier maken we oefeningen op. 

o We diepen de klok tot op kwart voor verder uit. 

♦ W.O.: ‘Jaartje rond’. Hoeveel maanden heeft een jaar? Hoeveel dagen zitten in een maand? Hoeveel 

dagen zitten in 1 week? Weten we ook hoeveel dagen in een jaar zitten? Welk trucje kunnen we 

toepassen om te weten hoeveel dagen in een maand zitten? Seizoenen… wat is dat? 

♦ Muzo: ‘Raar is leuk! Leuk is raar!’. Een gedicht én een lied in 1. Wat wordt dat genieten! 
 

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

♦ Godsdienst: Welke kerstcadeaus zou Jezus gekregen hebben? Goud, wierook en mirre? Of toch eerder de 

nieuwe Playstation? Er zijn zelfs 3 koningen bij Hem op bezoek gekomen. We ontdekken ook het 

verschil tussen tekens en symbolen. 



♦ Wiskunde: We starten met een nieuwe blok. Blok 4! We ontdekken samen de kommagetallen. Waar 

komen we ze tegen? Hoe schrijven we deze kommagetallen? Daarnaast werken we nog met coördinaten 

en met de omtrek van figuren. 

♦ Nederlands: Ons nimbostratus vliegt verder door de lucht. Onze reisleider, Vic moet over een wolk 

geraken. Weet jij hoe het komt dat vogels vliegen? Luister goed naar het verhaal van familie Van der 

Vlugt en de tientallen vogels. Bij spelling leren we hoe we weer juist woorden zoals 

januari, radio, piano en olifant schrijven. 

♦ Muzo: We bouwen onze eigen ruimteraket uit kosteloos materiaal. Zoek alvast thuis 

naar een lege plastic fles, karton, dopjes, … We zingen nog een klassieker over de 

Nimbostratus, smeer de stembanden maar in. 

♦ W.O.: We sluiten ons thema ‘ruimte’ af, ontdekken de kostprijs van een tripje naar de 

ruimte. Als afsluiter maken we nog een grote ruimtequiz. Wie gaat er winnen?  

♦ Woensdag: 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: U10: ‘Ah, vous êtes Français?’. We oefenen de woordenschat en vervoeging van ‘être’ verder in. 

U11: ‘Qui est qui?’. Je leert zeggen hoe iemand heet. We vertellen over iemand of iemands familie. Op 

donderdag is het toets van unité 10. 

♦ Godsdienst: Hoe verliepen de challenges? Elia was een profeet. Wat betekent dat? 

♦ Nederlands: Welk kunstig type ben jij? We doen de test! Hoe belangrijk is mode voor jou? Hoe is mode 

geëvolueerd doorheen de jaren? Hoe mensen zich kleden en versieren verschilt erg naargelang het land 

en de cultuur waarin ze leven. 

♦ Spelling: Ik hoor ‘s’ maar schrijf ‘t’, tegenwoordige en verleden tijd. 

♦ W.O.: ‘De aarde waar wij wonen’. We leren over de opbouw van de aarde, vulkanen en aardbevingen, 

oceanen, woestijnen, steppes, klimaten, de ruimte, seizoenen, broeikaseffect en energie. Bij welk thema 

ligt jouw interesse en wil jij je verder in verdiepen? 

♦ Op http://ticken.be oefenen we verder op typen. 

♦ Wiskunde: Herhaling van de relatie tussen procenten-breuken-kommagetallen. Wat zijn coördinaten en 

hoe zoek je gemeenschappelijke veelvouden? Natuurlijke getallen en kommagetallen delen door 10, 100, 

1 000, 10 000, 5, 25, 50. 

♦ Op donderdag gaan we naar de bib. 
 

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

♦ Dinsdag: ‘GoodCook’-workshop. De kinderen kunnen gedurende een halve dag creatief en duurzaam 

aan de slag met lokale en seizoensgebonden groenten en fruit. 6A is in de voormiddag aan de beurt, 6B 

in de namiddag. Iedereen brengt hiervoor een snijmes en een snijplank mee. Een bewaardoosje mag. 

♦ Frans: We gaan verder met unité 28: ‘Un chien malheureux’. We gaan leren vragen en zeggen hoe 

iemand zich voelt en wat iemand wil eten. De werkwoorden ‘attendre’ en ‘entendre’ leren we vervoegen. 

♦ Bewegingsopvoeding: Dinsdag hebben we terug turnen. Breng allemaal je turngerief mee! 

♦ Nederlands: Woensdag bib! 

♦ Nederlands: Zoektocht naar meneer Baldido. Het zesde leerjaar verblijft drie weken lang in een fictief 

kasteel. De opdracht is niet eenvoudig: Vind meneer Baldido terug. 

Het wordt een tocht met heel wat hindernissen maar gelukkig kunnen we beroep doen op de speciale 

krachten van de dwergen, halflingen, reuzen, elfen en mensen. Om in de opdracht te slagen moeten we 

allemaal samenwerken en ieders talenten ten volle benutten. 

♦ Muzo: Mijn kunst is top! Bij deze fotografieopdracht maken we een kunstzinnig 

zelfportret. Vrijdag maken we een ‘beroepen-foto’. Hiervoor breng je tegen 

vrijdag het nodige materiaal mee. 

♦ Godsdienst: Verantwoordelijk en engagement: We leren enkele nationale en 

internationale acties kennen waarin mensen zich engageren Deze 5 organisaties 

komen aan bod: Damiaanactie, National Domestic Workers Movement, 

Amnesty, Artsen Zonder Grenzen, Plan International. 
 

 

 

 

 

http://ticken.be/


Algemeen lagere school 
 

KU Leuven Kinderuniversiteit – provincie Antwerpen - Homo Universalis 
Heb je je wel eens afgevraagd wat een Homo Universalis is? Een Homo Universalis is een persoon die zich 

op veel vlakken ontwikkeld heeft met zowel een groot verstand als een sterk lichaam. Een goed voorbeeld 

van deze universele mens is de alleskunner Leonardo Da Vinci. 
 

Hij is onder andere bekend van het schilderij de Mona Lisa, de vrouw met de mysterieuze  

lach, dat je kan bekijken in het Louvre in Parijs. Naast kunstenaar was Leonardo ook  

uitvinder, ingenieur, natuurkundige, filosoof, schrijver, architect en nog veel meer!  
 

Benieuwd hoe het is om een echte Homo Universalis te zijn?  

Kom naar de Kinderuniversiteit in Sint-Katelijne-Waver op zaterdag 28/01/23 en in Antwerpen op zaterdag 

25/02/23. De Kinderuniversiteit is gratis voor kinderen tussen 8 en 13 jaar. Meer info op onze website. 
 

 

WK VOETBAL 2022 
    Winnaars:  
           1B (gemengd) – Frankrijk 
           4B (meisjes) – Canada 
           4B (jongens) – Finland 
           5A (meisjes) – Brazilië 
           6B (jongens) – Qatar 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kuleuven.be/kinderuniversiteit/


 

 

 

 
 

 
 


