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Belangrijke informatie

10.10 - L6 - infoavond over het middelbaar




17 oktober: samenkomst klasouders en
directie
DANKJEWEL voor de mooie dankwoordjes
op “Dag van de Leerkracht.”
Onze Wonderwijzer kreeg een nieuw jasje
na een brainstormsessie van het team.

11.10 - pedagogische studiedag
16.10 – L1 + L2 naar het Webbekoms Broek
17.10 – L5 naar het Gallo Romeins museum
19.10 – scholencross voor het lager
21.10 – Wonderlichtjesfeest
26.10 – ouderavond lager
29.10 – start herfstvakantie
30.10 + 31.10 – verfwerken kleuterblok
19.11 - Restaurantdag

Op zaterdag 21 oktober organiseert het
oudercomité naar jaarlijkse traditie

Het Wonderlichtjesfeest
Een feest voor jong en oud boordevol magische
verhalen, heerlijke Wonderburgers en verschillende
dorstlessers.
Komt u meegenieten aan het kampvuur?
Wij verwelkomen u graag vanaf 17.30u op onze school.
De verhalen starten om 18.00u

Redactie K1 - september
ss

Beeld van de maand

Jarigen van de maand:

Anna, Jef, Laurens,
Lukas en Behcet

Feest!

Dag mama’s en papa’s,
We merkten dat de kleuters veel over de politie
bezig waren. Ideaal dus om de politie op
school uit te nodigen. Met uniform en auto
kwam politieman Peter op bezoek. Sommige
kleutertjes waren in het begin wat angstig,
maar toen ze ontdekten wat Peter de
politieman altijd doet en hoe aardig hij wel is,
ging de angst snel weg. In de klas werd het
thema verder uitgediept.

Ellis is grote zus
geworden van Rosie
Gezocht!
wij zijn op zoek naar …
Vrijwilligers om te
komen helpen
verven op 30 en 31
oktober

Wist je dat?
-

We kunnen schilderen met onze sokken?
We kunnen trommelen op onze koeken -en boterhammendoosjes?
Dat verstoppertje spelen met walkietalkies heel leuk is?
We allemaal onze jasjes en schoenen zelf kunnen aandoen?

Redactie K2 - september
ss
Jarigen van de maand:
Mano 4 jaar

Héleen 4 jaar

Kaate 4 jaar

Liene 4 jaar

Wist je dat?
-Juf Tsana met de kleuters
naar Kronkeldidoe-land
ging?
-Wij luisteren naar verhalen
met de Kamishibai (een
verteltheater)?
- Wij echt wel supergoed
aan het ‘strappen’ zijn met
onze klas?

Om ons thema ‘mijn lichaam’ af te sluiten, mochten de
kleuters elkaars handen en armen masseren.
Andere activiteiten in de maand september:
-

-

Met een bordspel en filmpjes van AYA leerden we
dat we op straat best fluorescerend materiaal
dragen.
We leerden het lied ‘hoofd, schouders, knie en
teen’.
We rangschikten de benen van verschillende
poppen uit onze klas van kort naar lang.
We leerden verschillende lichaamsdelen en hun
functie.
We deden turn- en stretchoefeningen op onze
kleuterdisco.
Naar aanleiding van een vraagje van een kleuter,
hadden we een kringgesprek over soorten
gezinnen.

Gezocht!
Baboesjka beeldjes

Meebrengen!
Van 9 tot en met 20 oktober
werken wij rond het thema
‘kriebeldiertjes’.
In deze periode mogen de
kleuters wormen, spinnen,
kevers, lieveheersbeestjes …
(liefst levend) mee naar de klas
brengen.

Redactie K3 - september
ss

Beeld van de maand

Herinnering!
Schilderwerken in de
kleuterblok!
30 en 31-10 van 9-16u

Uitstap
(datum volgt)

Bezoek aan de tandarts
Strappen voor Tuvalu! De kleuters zijn erg mee met het topic. Ieder
wil goed zijn best doen, maar ook beseffen ze dat het voor mama
en papa niet altijd even gemakkelijk is om te strappen. We
maakten een affiche om iedereen te overtuigen! De boodschap
kwam bij de kinderen in ieder geval aan. Tijd om extra strapvakjes
te verzamelen! Mama en papa, maar ook de kleuters deden
goed hun best en vorige week vrijdag konden we eindelijk een
centimeter kleuren op de wereldkaart! Trotsheid alom!
Het eerste thema tanden loopt vlot. De planning is goed gevuld.
We deden al:
 Onze tanden bekijken in de spiegel
 De tandartshoek in orde brengen
 Tanden poetsen in de klas
 De rotte tanden uit Loesje haar mond prikken
 Tanden poetsen op papier
 De eigen tanden tellen
Iedereen is voor de 1ste keer de ‘werker’ geweest en alle kalenders
zijn reeds gekend. Ook de vormen van de symbooltjes kwamen
tijdens spelletjes veelvuldig aan bod. We speelden: wat is er weg,
schipper mag ik overvaren, leerden het liedje ‘k heb een …(cirkel)
in mijn hand. De kleuters kennen al meer symbooltjes dan ik. Dus
juf oefenen maar!
Wie zijn wij en welke mensen wonen er in ons huis? We maakten
kennis met de verschillende gezinnen in onze klas en keken eens
naar de soorten gezinnen die er bestaan. Het was wel wat gek om
te horen dat sommige kindjes twee papa’s hebben of jammer
genoeg alleen een mama. Ook het eigen lichaam werd verkend
zowel in het Nederlands als in het Frans. Wat hebben we allemaal
aan ons en wat hoort er bij een mens. Onze mannetjes worden
steeds verfijnder!
Tot de volgende Wonderwijzer!

Jarigen van de maand:
Louise
Douae

Onze planning:
11-10: pedagogische
studiedag
13-10: kleuterdisco
17-10: bieb
21-10: Wonderlichtjesfeest
27-10: juffenshow
7-11: deurtjes open

Redactie L1 - september
ss
Jarigen van de maand:
20.09 Emiel 6 jaar

Wist je dat?

(Je kan hetDag
formaat
de foto/tekst
mama’s van
en papa’s
aanpassen
zoals
het jou
past)
Jullie lieve,
kleine kapoenen
zijn intussen
alweer
een maand

“Juf Linda af en toe
verdwijnt!!! Ze gaat
dan een ijsje of een
eclairke eten!!!”
Zegt prof Krul!

in het 1ste leerjaar.
We hebben al heel wat lettertjes en nog veel meer geleerd.
Elke dag bouwen we verder aan een goede basis voor de
volgende jaren.

Uitstap

Op de foto zie je onze kindjes met de praatstok. Die is al
heel leuk versierd. En hij gaat nog mooier worden, want elk
kind werkt eraan mee. We gebruiken de praatstok elke dag
in de kring.

16 oktober: naar het
bos: de
schatkist
(leuke
weetjes)
van Boris.
Webbekoms Broek
Diest

De kindjes werken met kleine groepjes, hun maatjes. Om de
2 weken worden de groepjes anders ingedeeld, zodat ze
met iedereen leren samenwerken.

Onze planning:

Onze dag zit altijd goed vol:
kring…instructie…taakjes…hoekenwerk…vrij
moment…afsluiting.
Samen maken we er iedere dag een super fijne dag vol
met leuke momenten!

4 oktober:
Werelddierendag
19 oktober: scholencross

Redactie L2 - september
ss
Donderdag = Techniekdag
Kennen
jullie dit
nog ???
Wij nu
wel !!

Wist je dat?

Dag lieve Wonderwijzertjes…
Het nieuwe schooljaar is reeds enkele weken geleden
van start gegaan. Alle kinderen kwamen weer
blijgezind naar school. We deden in de klas allerlei
spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. We
mochten twee nieuwe meisjes verwelkomen in onze
klas : Mirna en Axelle. Welkom!

In de eerste week werden enkele dingen van het
eerste leerjaar opgefrist. Ook is Wisse, onze rekenklaspop, al op bezoek gekomen in onze klas. We
hebben de splitsingen tot 10 herhaald . Ook lazen we
onze eerste leestekst. Het ging over een meisje dat
haar knuffel meenam naar de klas omdat ze geen
vriendjes had. Omdat sommige kinderen ook hun
knuffel eens wilden tonen aan de klas, bracht
iedereen zijn lievelingsknuffel mee en vertelden ze
aan elkaar waarom ze zo aan die knuffel gehecht
zijn.

Het op vrijdag 20 oktober “Dag
van de jeugdbeweging is” ? Wie
lid is van een jeugdbeweging
mag die dag in uniform naar de
klas komen.

Uitstap:
Naar aanleiding van de week
van het bos, gaan wij op 16
oktober een begeleide
boswandeling maken te Diest.
Voorzie uw kind die dag van
aangepaste kleding en
schoenen. Ook nemen ze best

een rugzakje met een
drankje en koekje mee.

Onze planning:
11okt : Pedagogische
Studiedag
16 okt : Wandeling in het bos
21 okt: Wonderlichtjesfeest

26 okt : Ouderavond

Redactie L3 - september
ss
Jarigen van de maand:
03/07 Jonas 8 jaar
22/07 Mina 8 jaar
15/08 Renza 9 jaar
26/08
Emiel 8 jaar
11/09 Liam
9 jaar
23/09 Sanella 9 jaar

Kinderpraat:

Op woensdag maakten we een wandeling van 1km.
Op deze manier ervaarden we het verschil tussen de
centimeter, meter en kilometer.
Zo hebben we tijdens de rekenlessen een concreet
referentiepunt als het om de kilometer gaat.
Tijdens de wandeling kregen we ook de opdracht om
eens naar de verkeersborden te kijken. Dit was de
aanzet voor de verkeerslessen van die week.
Er werd ook hard gewerkt aan opdrachten over het
klimaat. We onderzochten wat de oorzaken en
gevolgen zijn van het broeikaseffect. We bespraken
ook welk nut onze strapdagen hebben. Tot slot
bouwden we tijdens de techniekles onze eigen
afvalgrijpertjes.
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema. De
komende weken werken wij rond kunst. Dat wil niet
zeggen dat we alleen maar gaan knutselen. We leren
bij taal om kunstwerken te beschrijven. Als we lezen,
zullen we dat met gedichten doen. Tijdens de rekenles
maken we kunstwerken met evenwijdige en snijdende
lijnen. Hopelijk kunnen we aan het einde van het
thema ons lege kunstmuseum vullen met allerlei leuke
werkjes

Bij de start van het nieuwe
schooljaar stond er plots
een meester in plaats van
een juffrouw voor de klas.
Voor de kinderen was dit
even wennen. Zo klonk
het maar wat vaak: 'Juf,
juf Pieter, Mama of
meester Steve...'

"Geronimo ... wie?"
We gingen vorige week ook
voor de eerste keer dit
schooljaar naar de bib.
Alle leerlingen liepen zo snel
ze konden naar het
boekenrek met de verhalen
over Geronimo Stilton.
Gelukkig waren er genoeg
boeken in deze reeks, want
bijna alle kinderen namen
hiervan een boek mee naar

de klas.

Redactie L 4 - september
ss

Beeld van de maand

Jarige(n) van de maand:
Ella Steele
9 jaar

Wist je dat?
Sommige kinderen echt
gemotiveerd zijn om met de

of te
naar school te komen !!
In het vierde leerjaar worden
verslagjes gemaakt door de
kinderen zelf, de eerste
reporters zijn Rania en Luna.

Uitgerust na een lange, fijne vakantie kwamen we
allen terug naar ons schooltje…
Een gezellige drukte in de klas… en een fijne
kennismaking met een nieuwe leerling: Razan.

Gezocht!
kranten

Beste ouders,
Hier volgt wat nieuws van het vierde leerjaar.
We werkten rond het “KliMaatjes-project”. Samen
gingen we op zoek over welke onderwerpen we
meer wilden weten. We maakten een mindmap en
verdeelden ons in vier groepjes. Deze werken rond
ecologische voetafdruk, het weer, de opwarming
en Tuvalu. Elk groepje was ijverig aan het werk,
opzoeken, verzamelen, ordenen, schrijven, knippen,
plakken,… We krijgen veel hulp van onze juf!
Samen keken we naar de reportage van Tom Waes,
die ons veel bijleerde over Tuvalu.

Onze planning:
05.10.17: saved by the bell

(leuke weetjes)

19.10.17: Scholencross
21.10.17: Wonderlichtjesfeest
26.10.17: ouderavond

Herinnering!
19 okt 17: scholencross
Supporters welkom
ongeveer 10.30u

Redactie L5 - september
ss
Jarigen van de maand:
Jasmine (10)

Wist je dat?

... je een spaarlamp NIET
kunt opendraaien 
September stond bij ons in het teken van de groep. We
leerden elkaar beter kennen, gaven schouderklopjes,
speelden verschillende spelletjes, ... . We kunnen bijna
zeggen dat we elkaar door en door kennen, dat komt
helemaal goed voor dit schooljaar. We verwelkomen
dit schooljaar ook 2 nieuwe meisjes in onze klas: Majlen
en Kaat.
Verder zijn we afgelopen maand bezig geweest met
onze eerste uitdaging. We gingen opzoeken over
Tuvalu en kennen dat eilandje nu ook zeer goed. Ook
snappen we nu de problematiek alweer wat beter.
Omdat we toch moesten Strappen voor het milieu
zochten we ook eens het verschil uit tussen een
benzine auto en een elektrische auto. Daarover kwam
de papa van Majlen ons wat meer uitleg geven.
Vooral de stilte van de auto viel ons erg op. We waren
allemaal erg onder de indruk!
Op naar een volgende uitdagende maand .

Leuke website

www.computermeester.be

Onze planning:
11/10 ped. studiedag
17/10 Gallo Romeins museum
19/10 scholencross
21/10 Wonderlichtjesfeest
26/10 Ouderavond

Redactie L6 - september
ss
Jarigen van de maand:
Lisa – 11
Niel - 11

Wist je dat…
…we heel hard lachten om
Diederik? De juf plaagde
hem door het bord te laten
verspringen.

Dit is onze nieuwe wonderwijzer!
We hebben de voorbije weken rond het thema
‘verlichting’ gewerkt samen met het vijfde
leerjaar. We werkten in groepjes en
onderzochten heel wat lampen! We vertelden
onze bevindingen aan elkaar door middel van
een presentatie. Er was ook een groepje dat
alle lampen van de school moest tellen. We zijn
ervan overtuigd dat LED lampen de beste
lampen zijn. Ondertussen zijn er ook al enkele
klassen die nieuwe lampen hebben gekregen,
hopelijk zijn wij ook snel aan de beurt! We
strappen er op los met onze klas en we zitten al
heel wat dichter bij Tuvalu! 

… we bijna 200
lampen op school
hebben?

Website om thuis te
oefenen!





www.computermeester.be/
typen.htm
www.computermeester.be/
breuken/breukenvereenvoudigen.htm
www.computermeester.be/
breuken/breuken_op_getall
enas.htm

Onze planning:
10 okt. : Infoavond secundair
11 okt. : Ped. Studiedag
19 okt.: scholencross
21 okt. : Wonderlichtjesfeest
26 okt. : Ouderavond
28 okt. : Start herfstvakantie!

Redactie NCZ - september
ss
Wist je dat?

Het eerste leerjaar reeds
creatief en diep adem
haalde om hun voorblad
klaar te maken?

De kinderen van het eerste leerjaar leerden Knubbe, de
beer van zedenleer kennen. Samen speelden we spelletjes
en zetten we zo de eerste stappen in samen leren en
beleven.
De kinderen van de eerste graad leerden het verschil
kennen tussen zedenleer en godsdienst. ‘Zedenleer
wasda…?’ De kinderen van het eerste plozen dat helemaal
uit.
Het tweede leerjaar ging na een korte opfrissing van het
begrip zedenleer aan de slag in verschillende hoeken
(denken, wensen, kunnen en zijn) waar ze hun kunnen en
gedachten creatief kunnen weergeven. Deze werkjes
werden gebundeld om vervolgens met de hele klas op zoek
te gaan naar hun ‘eigenaar’.
Ook in de derde graad, frissen we nog eens op wat
zedenleer en vrijzinnig humanisme nu eigenlijk is en wat het
verschil is met godsdienst. Vragen en antwoorden, kritisch
denken en onderzoek.

Wist je dat?

Van 21 september tot 2
oktober de Vlaamse
vredesweek liep? Dat het
thema ‘Radicaal samen’
is? We gaan in liefdevol
verzet tegen de
toenemende polarisatie
en vijanddenken in onze
samenleving.

Wist je dat?

Meebrengen!
Een ringmap!

ons volgende thema is?

Redactie RKG - september
ss
Boekentips:
Voor de derde graad:
* De g van geluk van Hetty
van Aar
* Het boekje over geluk van
Geronimo Stilton
* Geluk voor kinderen van
Leo Bormans

Kinderpraat

Welkom aan alle nieuwe vriendjes in het eerste leerjaar.
Ze hebben zichzelf mogen voorstellen en mogen
knutselen. Iedereen is anders en dat maakt ons
allemaal speciaal!

De kinderen van het tweede
leerjaar kunnen heel
grappige gezichten trekken
als ze gevoelens proberen
over te brengen naar de
anderen.

Herinnering:
In de tweede graad zijn
we aan de slag gegaan
rond het thema “
symbolen”. Het symbool
van vriendschap; maak
een
vriendschapsarmbandje
voor iemand anders.
Het was dan ook een
ware hit. Ze hebben er
echt hun best voor
gedaan!

07/10 is de startviering van
de eerste communicanten
om 18u in de kerk van Sint
Joris

Handige website:
Zit je met vragen kan je altijd
terecht bij: www.awel.be
Of het gratis nummer dat nu
102 is geworden.

