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Belangrijke informatie

11.12 tot 15.12 – 3de graad - toetsenweek






Het einde van het jaar is in zicht en heel wat
ouders staken de handen uit de mouwen tijdens
schoolactiviteiten. BEDANKT aan alle helpende
handen bij het Wonderlichtjesfeest, de
restaurantdag en onze tuin- en klusjesdag.
Op vrijdag 22 december 2017 duurt de lesdag
net zoals anders tot 15.00u, nadien mogen alle
kinderen starten aan een verdiende
kerstvakantie.
Van 18/12 t.e.m. 24/12 organiseert Studio Brussel
“De warmste week”. Vrijwilligers kunnen uit meer
dan 1000 VZW’s een keuze maken en zich
inzetten voor een goed doel. Op woensdag
13/12 zal een groepje gemotiveerde vrijwilligers
soep verkopen aan onze schoolpoort t.v.v.
Williams-Beuren syndroom VZW. ( zie ook Gimme )

14.12 - Ouderavond kleuters
18.12 – 3de graad - Winterland
21.12 – Ouderavond lager
22.12 - Wonderwijs @ the movies + les tot 15.00u
08.01 – Eerste lesdag van het nieuwe jaar!
09.01 – K2 + K3 - Rollebolle
11.01 – 1ste graad - Toneel
16.01 – infoavond nieuwe kleuters

Ons project rond kli-maatjes is een succes. Stilaan stapelen de ingezamelde
batterijen zich op. Batterijen inzamelen is echter niet de enige actie waar we
ons voor engageren. Graag zetten we onze inzamelacties nog eens op een
rijtje:







BEBAT: batterijen - zo kunnen we punten verzamelen om educatieve
materialen te verkrijgen
RECYCA: cartridges, inktpatronen, ook kabels, oude cd's of cd-roms,
afstandsbedieningen, muizen, toetsenborden, gsm's, adapters,
onderdelen van computers, iPods, iPads, modems, routers, telefoons
en kleine apparaten in het algemeen - ten voordele voor milieu en
financiële ondersteuning
BLINDEGELEIDE HONDEN: plastiekenschroefdopjes - ten voordele van
BCG: Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden: een geleidehond
draagt bij tot de integratie van blinde of slechtziende personen in
onze maatschappij.
TEVONA VZW: kurken verzamelen - ten voordele van het milieu.

Redactie Peuterklasje - november
ss

Wist je dat…?
De allereerste schoolmaand van onze peutertjes zit erop. En ze
vonden het fantastisch. Geen traantjes, alleen maar spelen,
ontdekken en leren. We vertrokken al meteen op herfstwandeling
in Nieuwenhoven. We klommen op boomstammen. We
verzamelden bladeren en noten volgens opdracht. En we
vonden zelfs een schattig kaboutermutsje. We wisten wel, dat ze
bestaan!!! En daarna fijn spelen in de speeltuin. Met ons
herfstmateriaal dat we verzamelden konden we veel activiteiten
doen in de klas. Eerst waarneming van het materiaal en dan
verder naar de andere activiteiten. Zoals experimenteren met
natuurklei. Herfstbomen beschilderen met een afwasborstel,
tellen met noten. En niet te vergeten verhaaltjes van Jules en
Anna, die ook de herfst beleefden. Ook de kaboutertjes vergaten
we niet. We beleefden de begrippen klein en groot. We zongen
het kabouterliedje en we telden paddenstoelen. Met de
parachute lieten we de blaadjes dansen. De peutertjes kregen
ook een juffenshow te zien. Hier maakten de juffen een taart voor
de jarige juf Tsana. Ik kan jullie zeggen, een taart bakken is niet zo
gemakkelijk voor de juffen. Een leuke en leerrijke eerste maand
dus!

Er na de kerstvakantie 5
nieuwe peutertjes
bijkomen?

Gezocht!

Zakdoekdozen voor
de vieze neusjes

Onze planning:
14 december:
ouderavond peuters
22 december: Wonderwijs
@the movies.

Redactie K1 - november
ss

Beeld van de maand

Jarigen van de maand:
SEPPE 3 jaar
THOMAS 3 jaar
MATTHIAS 3 jaar

Wist je dat?
-

-

-

-

Onze herfstwandeling was koud, maar leuk! Een leuke
groepsfoto kon niet ontbreken natuurlijk!
Op mooie herfstmuziek dansten we als kabouters en
werden we weggewaaid! We leerden dit van de
juffen die er een juffenshow rond deden! Vooral het
waaien in de wind vonden we top! In de klas deden
we dit nog vaak! We tekenden zelfs de wind op het
ritme van de muziek.
We kwamen te weten dat Sinterklaas jarig is en
gingen daarmee aan de slag: we maakten vlagjes
door met pluimen te verven, met houtskool tekenden
we pietjes, we schreven de Sint een echte
verjaardagsbrief,….Kortom, we zijn klaar voor het
Sinterklaasfeest!
Onze juffenshow was heel lekker! De juffen maakten
een taart voor de jarige juf Tsana, maar ze waren
zoveel aan het proeven, dat er bijna niets meer
overbleef! Gelukkig wenste juf Tsana taartjes voor
iedereen toen ze het kaarsje uitblies! En die gekke juf
Evi had ze allemaal verstopt in haar koksmuts.
MMMHHHHHHH
Sinterklaas en zijn pieten kwamen bij ons in de klas en
brachten ons lekkers. De rommelpieten hadden zich
te goed geamuseerd en hadden al onze stoelen in
een lange trein doorheen de klas gezet.

We niet weten hoe oud
Sinterklaas is?
We heel veel zieke kleutertjes
hadden deze weekjes?
We een echte kroon maakten
voor de jarige Sinterklaas?

FEEST!
Laurens is grote broer
geworden van
VINCENT.
PROFICIAT

Onze planning:
14/12/2017:
oudercontact kleuters
22/12/2017:
Wonderwijs@the movies

Redactie K2 - november
ss
Jarigen van de maand:
Yuna 4 jaar!!!

Wist je dat?
° De kleuters van onze klas al
meer dan 25 kg batterijen
verzamelden?
° We veel puzzels maken om de
wagonnetjes van onze
puzzeltrein vol te krijgen?

Deze maand kwamen de verschillende vormen aan bod. We
leerden de eigenschappen van een cirkel, een vierhoek, een
driehoek en een rechthoek. In de klas, op school en in boekjes
gingen we op zoek naar voorwerpen in deze vormen.
We zijn ook gestart met het contractwerk. Wekelijks worden er 2
opdrachtjes voorgesteld. Deze opdrachten worden ‘gepromoot’
door mij gedurende de ganse week. De kleuters krijgen de kans
van maandag tot vrijdag om deze opdrachten tot een goed
einde te brengen. Hiermee stimuleer ik vooral zelfstandigheid.
Opdrachten van deze maand:
-

Getalbeeld linken aan hoeveelheid
Vormen op de juiste omtrek leggen
Schilderen rond een vorm

Eén van de hoogtepunten van deze maand was de uitstap naar
het modemuseum in Hasselt. Samen met een gids bezochten we
de expo ‘The Vulgar’. De kleuters kregen vooral de kans om te
vertellen wat ze mooi of lelijk vonden. Het was mooi om te zien
hoe verschillend ieders mening is.
Voorbije week deed het thema Sint en piet zijn intrede. De kleuters
verkleden zich, maken verlanglijstjes en sleuren met zak en pak
door de klas. Een heel gezellige maar spannende periode voor de
kleuters.

° Hennie de heks al veel
avonturen voor ons had?

Gezocht!
Kleine kartonnen doosjes voor in
onze knutselhoek
Een pluchen hond, poes, konijn of
hamster die jullie niet meer
gebruiken. Wij willen graag
‘huisdieren’ voor in onze
poppenhoek.

Onze planning:
Do 14/12 Ouderavond kleuters
Ma 18/12 Voorleesmoment (Kristel)
Vrij 22/12 Wonderwijs @ the movies

Redactie K3 - november
ss
Meebrengen!
We zoeken (gebruikt)
inpakpapier voor onze
inpaktafel in het thema kerst.
11/12/13-12: versiering voor
de kerstboom meebrengen

Uitstap
Rollebolle 9-1

Sportieve kledij

Extra water

In september gingen de kleuters van start met de opdracht om
een toneelstukje te maken. Hiervoor moesten ze een thema kiezen
en een verhaal schrijven. Ze kozen uiteindelijk voor het thema
‘monsters’. Als dit af was, begonnen ze aan hun kostuums en de
uitnodigingen voor de ouders. De kostuums waren natuurlijk niet
op één twee drie klaar. Ze moesten eerst een schets tekenen en
dan konden ze aan de slag gaan. Daarna waren we klaar om ons
verhaal uit te beelden. Na heel wat oefenen en een generale
repetitie voor de kleuters, waren we klaar om ons toneel aan jullie
te laten zien. Wat waren ze zenuwachtig, maar toch erg
enthousiast! Durf, plezier en vooral muzische expressie kwam aan
bod! Als juf mag ik echt zeggen dat ik super fier en trots ben op al
mijn kleine monstertjes!
We startten reeds met contractwerk. De kleuters krijgen elke week
een contract met 5 opdrachten. Twee hiervan worden een
MOETJE en de overige een magje. Ieder van ons deed reeds mee
aan één of meerdere contracten. Er is grote gedrevenheid om het
volledige contract te maken voor de beloning: een TATTOO! De
opdrachten plannen doorheen de week is nog niet voor iedereen
even gemakkelijk. Maar het enthousiasme om eraan te werken is
erg groot. Een dikke duim voor onze harde werkers
Ons thema rond de Sint wordt vooral op vlak van spelletjes
beleefd. We willen erg graag gezelschapsspelen uitvinden en
spelen. Maar ook de activiteiten met de koekjes kennen veel
succes. Tellen, eerlijk verdelen, schoentjes naar aantal vullen,
evenveel zoeken, … alles passeerde reeds in onze klas. En
natuurlijk mag af en toe snoepen niet ontbreken.

Tot de volgende wonderwijzer!

Zwemmen 11-1

Zwemtas (oude boekentas
is ideaal)

Grote en kleine handdoek

Zwembroek of badpak
(deze mag ’s morgens al
aangedaan worden)

Wist je dat?
* We zeer creatieve ideeën voor
onze thema’s hebben?
* We de letter Z en S al kennen?
* We afscheid namen van Eldin?
Veel succes in je nieuwe school!

Onze planning:
12-12: deurtjes open
14-12: ouderavond
15-12: juffenshow
22-12: Wonderwijs @ the movies
9-1: Rollebolle (namiddag)
11-1: zwemmen

Redactie L1 - november
ss
Jarigen van de maand:
Isaac en Valerie
werden 6 jaar

Wist je dat?

Beeld van de maand

Idris een nieuwe letter
heeft uitgevonden: de
hip?

Wij leerden deze maand een hele lekkere
(Je kan
vannatuurlijk
de foto/tekst
letter
de ij het
vanformaat
ijs. Dat kon
niet
zonder
een heerlijkzoals
ijsje. het jou past)
aanpassen
Bij taal starten we met kern 5. Dan kennen
we al bijna al de lettertjes. Na de
kerstvakantie moeten we er nog een paar
doen en dan kunnen de kindjes leuke
verhalen in boeken beginnen te ontdekken.
Bij rekenen zijn we volop bezig het
hoofdrekenen en bewerkingen tot 10 te
oefenen. Toch worden er nog heel wat
vingertjes gebruikt. Goed blijven
oefenen….liefst in spelvorm.
Het hoekenwerk heeft een nieuwe
uitdaging: de hoekenkaart: hierop kiezen
de kinderen welke activiteit ze samen doen
en evalueren ze deze.

Gezocht!

meditatie-instrument

Onze planning:
12.12.17: onderzoeken CLB
14.12.17: vaccinatie
15.12.17:1ste zwembeurt

Redactie L2- november
ss

Voorleesweek in
onze klas.

Wist je dat?

Radio 2 op bezoek in onze klas !!

Wij op de facebook-pagina
van

Sinterklaas…pakjestijd !! Lijstjes maken, brieven
schrijven, een mooie tekening erbij, de omslag
versieren en het adres erop schrijven. We deden het
ook in onze klas. Een reportster van Radio 2 kwam ons
er zelfs enkele vragen over stellen.

stonden?

Straks komt de Sint aan in
Antwerpen. En deze
kinderen van basisschool
Wonderwijs in Alken hebben
hun brief al klaar.

Met deze foto erbij !!

De nieuwe uitdaging van ons jaarthema werd ook
gelanceerd : afval sorteren. We brachten een bezoek
aan het recyclagepark in Alken. Een medewerker gaf
een rondleiding en vertelde leuke weetjes over
recyclage van het afval. Wisten jullie dat van gekleurd
glas, fluoverf wordt gemaakt.
Tijdens de week van de smaak hebben we ook onze
smaakpapillen laten werken. Zo proefden we zoete,
zure, bittere en zoute dingen.
De mooie kleursveranderingen van de herfst, bachten
de leerlingen in beeld door het maken van een natuurmandala.

Onze planning:
15/12/’17 : zwemmen
21/12/’17 : ouderavond
11/01/’18 : toneel
12/01/’18 : zwemmen

Redactie L3 - november
ss

Eventjes een juf!

Kinderpraat!

De afgelopen twee weken stond er plots een juf voor
de klas. Juf Evelien deed bij ons haar stage.

Tijdens het vertelmoment
vroeg één van onze
ruitertjes hoe het kon dat
Sinterklaas nog nooit
'accidenten' heeft gehad
wanneer hij met zijn paard
over de daken loopt.

Ze leerde ons o.a. de nieuwe voedings- en
bewegingsdriehoek kennen. Hoe gezond eten wij?
Bewegen we wel genoeg? Hoeveel water moet je
drinken? Wat is EHBO? Deze en nog veel meer vragen
kregen een antwoord tijdens de themalessen.
We vonden ook regelmatig wat lekkers op onze
bankjes. Niet alleen kwamen de pieten al enkele
keren langs, ook de juf bracht lekkers mee. Zo
proefden we verschillende soorten brood vanuit de
meest gekke landen.

Dit leek hem bijzonder straf
omdat zijn paardje wel eens
gek durft doen tijdens de
rijlessen.

Herinnering!
Ook deze maand
verzamelen wij nog steeds
lege batterijen.

Het thema 'Gezond leven' startte met een
uitgebreide demonstratietafel.

Gezocht!
Wij zijn op zoek naar een
klein boekje (Peter Pan) dat
nog niet terug in de
boekenkoffer van juf Evelien
is geraakt.
Misschien is het boekje per
vergissing mee naar huis
genomen?

Jarigen van de maand:
Gus

Redactie L4 - november
ss
Jarigen van de maand:
Frauke : 10.11

Wist je dat?
Enkele mama’s en papa’s flink
hebben gewerkt op de tuin en
klusdag? KNAP ZO !! THANKS !

Reporters : Josephine en Ella
Deze maand gingen we een keertje extra naar de bib. Nu kregen
we uitleg over het opzoeken van boeken met de computer. Ook
opzoeken in de rekken is een klus. In duo’s speelden we dan een
opzoekspel, we kregen telkens kaartjes met titel of auteur erop,
dan zoeken en het boek laten controleren. Dit was echt wel leuk !!
Nu konden we dadelijk boeken zoeken over kunst, heel vlot. Dit
was een taakje voor ons zelfgekozen project “Kunst”. In groepjes
maakten we mindmaps aan de hand van al ons opgezocht
materiaal, zowel in boeken als computers als tablets. We stelden
alles voor aan elkaar, en als slot kwam er een echte kunstenaar
“Frans” in onze klas… hij leerde ons een landschapje schilderen,
sommigen hadden een winterlandschapje…. En plots begon het
te sneeuwen… Geweldig toch !!!
Frauke was verjaard en trakteerde met lekkere zelfgemaakte
cake…mmm
De Sint en de pieten zijn langs geweest en strooiden wat lekkers,
want er zijn geen stoute kinderen dit jaar….
Deze week konden de kinderen genieten van een goochelact
van een witte zwarte Piet. Dit was een interactief toneeltje, de
kinderen mochten zelf deelnemen aan de acts… een hele
ervaring voor hen. Prachtig om te zien !
Vele groetjes van al onze kunstenaars ….

We een leuke “alles met de bal”
activiteit hadden samen met
L3?
Het plots begon te sneeuwen
toen enkele kinderen een
winterlandschapje schilderden?

Gezocht!
(leuke weetjes)

Wij zijn op zoek naar
 rieten korfjes
 wijnkistjes

Herinnering!

o
o
o

20.12.17: trefbal tornooi
21.12.17: ouderavond
22.12.17: WW@the
movies

Redactie L5 - november
ss
Jarigen van de maand:
Eline(10)

Wist je dat?

Hallo allemaal, welkom bij onze update van de maand
november.
Er zijn alweer 30 dagen voorbij gevlogen. We hebben weer veel
meegemaakt, gedaan en ontdekt. We zien jullie neuzen krullen
van nieuwsgierigheid. Lees maar snel verder!!!
We gaan het oplijsten want het is TE veel om op te noemen.
Zo was er:
De bellenblaasviering voor de geboorte van Xano, het
broertje van Xino, waar hij ook nog eens peter van is!
 Ons project rond batterijen met het zesde leerjaar!
 We verzamelden tot nu toe al 170 kg batterijen, nog 80 kg
te gaan.
 CLB onderzoek MET spuit. 
 Voorleesweek, waarin we gingen voorlezen in L2. Superleuk
en zeker voor herhaling vatbaar.
 Natuurlijk ook Nederlands, wiskunde en Frans. Soms  en
soms  ;-)
 Veel leerrijke spreekbeurten.
 De verjaardag van Eline.
 Af en toe de Sint en zijn pieten die ons een bezoekje
kwamen brengen met lekkernijen.
 ...
Zo, jullie kunnen het zelf bevestigen. Het was weer een
TOPMAAND voor L5.


Een batterij inslikken
zeer schadelijk is voor
de mens?
(We hebben het niet
uitgetest hoor ;-) )

Minder leuke uitstap 
Zoals julie wel weten zijn we
naar het CLB geweest , dat
zorgde voor heel veel
spanning.
Maar gelukkig is het nu
achter de rug   

Onze planning:
11/ 12 – 15/12 toetsenweek
18/12 uitstap Winterland
19/12 + 21/12 Ouderavond
22/12 Wonderwijs @ the movies

Redactie L6 - november
ss
Nuttige website
Om te oefenen voor de
toetsenweek:
www.computermeester.b
e
http://www.kabage.be/ic
t/e-wis6.html

Meebrengen
Week 11-15 dec:
Strips!
Week 18-22 dec:
gezelschapsspelletjes

We zijn op maandag 20 november naar de Hotelschool
geweest. We vertrokken hier ’s ochtends onmiddellijk met de
bus. We hebben ons super geamuseerd!
We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep ging
naar “hospitality “ en de andere groep ging naar de
“bakkerij”.
Bij hospitality mochten we ons droomfeest plannen. We
speelden enkele spelletjes om hier wat vaardig in te worden,
we maakten een collage over ons droomfeest! Daar komt
toch wel wat bij kijken, hoor. Op het einde van deze
workshop hebben we een fotoshoot gehouden. Deze foto’s
staan op de facebook pagina van de hotelschool!
(https://www.facebook.com/www.hotelschoolhasselt.be/)
Bij bakkerij hebben we speculaas en truffels gemaakt, ze
waren heeeeeeerlijk ! Daarna hebben we ook met
marsepein muisjes gemaakt. Deze zijn eigenlijk te mooi om
op te smullen! 😊
Het was een super fijne dag. Hopelijk kunnen we dit jaar nog
wat middelbare scholen bezoeken!
Dank je wel aan de papa’s en mama die ons begeleid
hebben!

Wist je dat?
 Onze junglespelletjes bijna af zijn?
 We vrijdag 1dec. in HBVL
stonden??? Zoek Pommelientje!
 Kiara elke week aftelt naar haar
verjaardag?
 Het nog maar 3 weken is voor de
kerstvakantie?
 Wij al voor de laatste keer zijn
gaan zwemmen??

Onze planning:
Ma 11 dec: start toetsen
Vr 15 dec: eind toetsen
Ma 18 dec: uitstapje
(info volgt!)
Di 19 dec: Ouderavond
Do 21 dec: Ouderavond
Vr 22 dec: WW @ the movies
en dan… vakantie!

Redactie NCZ* juf Ann- november

In de 2de graad hebben we even gekeken op welke manieren je sorry kan zeggen. Hoe
moeilijk is het om “sorry” te zeggen? Moeten we altijd sorry zeggen? Hoe zit het met mij? Hoe
zit het bij anderen?
Dan hebben we ook nog even stil gestaan bij “bezoek”. Hou jij van bezoek? Ga je zelf graag
op bezoek? Wat denk ik daarover en hoe voel ik mij hierbij?
Als volgend thema zijn we gestart met het thema pesten/ plagen. Wat is het verschil? Wat kan
en wat kan niet? Wat zijn de gevolgen van pesten? Hoe zit het bij jou? Omdat dit een
gevoeliger thema is, werken we hier wat uitgebreider rond en starten we deze week met de
verwerking en gaan we enkele anti-pest posters maken.
In de 3de graad hebben we onze laatste les afgerond en hebben we een creatieve
verwerking rond optische kunst gemaakt.

Website tip
http://www.kieskleurtegenpesten.be

Meebrengen!
Een ringmap

Redactie Islam - november
ss
Meebrengen!
Wij sparen kartonnetjes
van keukenrol voor een
knutselwerk.

De leerlingen van het eerste leerjaar hebben een placemat gemaakt met een
smeekbede die de moslims opzeggen voor ze gaan eten, zodat ze niet vergeten om
het op te zeggen en het van buiten kunnen leren. In het eerste leerjaar zijn we harde
werkers en we doen het graag.

In het tweede leerjaar kunnen
we na lang oefenen, de rituele
wassing voor het gebed
uitvoeren. Wij werden beloond
met een diploma. Wij zijn heel blij
met ons diploma.

Met de derde graad proberen we onze profetenboom te versieren met bladeren.
Elke les gaan we ons verdiepen in het levensverhaal van een profeet. De leerlingen
krijgen de taak om het leven van een profeet te bestuderen en het voor te dragen in
de klas. De leerling die het levensverhaal van een profeet voordraagt, mag ook de
naam ervan opschrijven op een blad en ophangen aan de boom. Onze boom heeft
al vier blaadjes, nog eenentwintig te gaan. Wij verheugen er ons op dat het voor de
zomer vol met bladeren zal hangen en een paar bloemen..

