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Belangrijke informatie




Op woensdag 24 januari wordt er een infoavond
georganiseerd voor ouders van nieuwe
instappers en geïnteresseerden. We ontvangen u
graag vanaf 19u30 in onze kleuterblok.
Binnenkort start de inschrijvingsperiode voor het
schooljaar 2018 – 2019.
o
Broers en zussen van leerlingen die
reeds op onze school zitten en
kinderen van personeel kunnen
volgens de voorrangsregel inschrijven
vanaf 1 februari 2018.
o
In alle andere gevallen start de
inschrijving vanaf 1 maart 2018, om
8u30.
o
Voor het geboortejaar “2016” zijn er 22
plaatsen beschikbaar.
o
Beschikbare plaatsen van de andere
klassen, kan u raadplegen op onze
website.

We breien een eind aan 2017,

Vooruitblik
23.01 – L3 + L4 – Toneel
23.01 – L6 – Bezoek KTA1 en KTA2
23.01 – K3 – Activiteit van De Voorzorg in de klas
24.01 - infoavond nieuwe kleuters

29.01 – L4 – Bezoek Villa Pila
31.01 – Peuters + K1 – Toneel
01.02 – K2 + K3 – Toneel

Het ganse team wenst U een

knopen alle goede herinneringen vast

verwarmend 2018!

en haken er 2018 weer aan.

Vanwege het Wonderwijsteam

Redactie Peuterklasje - december
ss

Wist je dat?
Er 4 nieuwe vriendjes in ons
klasje zijn: Lena, Florence,
Owen en Nathan

Allereerst een gelukkig Nieuwjaar! Ik hoop dat jullie een
leuke vakantie achter de rug hebben. Wij hadden ons
alleszins goed voorbereid op het kerstgebeuren. Eerst
moesten we de kerstboom versieren. Toch niet zo
gemakkelijk, hoor. Want Jules had de kerstballen in de klas
verstopt. We moesten ze dus eerst nog gaan zoeken.
We luisterden dan ook naar het verhaal over Jules, die ook
een kerstboom zocht. We leerden ook de prenten in de
juiste volgorde te leggen. En we sorteerden de kerstballen
volgens kleur. We leerden ons nieuwjaarsgedichtje en
werkten hard aan de nieuwjaarscadeautjes. We maakten
zelf zoutdeeg om mee te experimenteren. We bakten
heerlijke kerstkoekjes. Waren ze lekker? Op vrijdag keken
we naar kerstfilmpjes en smulden van de heerlijke popcorn.

Onze planning:
-23 januari:

deurtjes open

-26 januari: juffenshow
-31 januari toneelvoorstelling

Redactie K1 - december
ss
Wist je dat?
-

-

Wij zelf een
kerstboom
maakten?
We heel veel
dennentakken
kregen?

Uitstap!
We zoeken nog hulp om
mee te gaan naar onze
toneelvoorstelling op 31/1.
Kan jij mee? Laat het aan
de juf weten…

Het was een gezellige tijd in onze klas. Lichtjes,
versiering en vooral veel groen!
Bedankt voor de mooie foto’s van al de kerstbomen.
Hiervan maakten we een ‘kerstboom’ tegen de muur.
De kleuters genoten van hun stukje thuis in de klas.
Na onze oproep kregen we heel veel verschillende
soorten dennentakken. Hiermee gingen we aan de
slag na een grondige waarneming, die erg prikte
volgens de kleuters. Schilderen, bewegen, kerstboom
spelen,…
Verder wens ik al mijn kleutertjes een prachtig jaar met
veel plezier, lachjes, vriendjes en mooie momentjes…

Onze planning:
31/1/2018: toneel
23/1/2018: deurtjes
open
26/1/2018: juffenshow

Redactie K2 - december
ss
Jarigen van de maand:
Mirabelle 4 jaar
Renske 4 jaar
Mirre 4 jaar

Wist je dat?
- Fien en Maxime
puzzelkampioenen zijn?
- De Sint ons een briefje
terugschreef?
Op de foto hierboven zie je Kristel, de mama van Yuna tijdens het
voorleesmoment het verhaal van heksje Mimi vertellen.
In de maand december waren we vooral bezig met het
ontdekken van het nieuwe speelgoed dat de Sint ons bracht. De
diertjes van de Petshop waren echt populair bij de meisjes. Hun
fantasie sloeg helemaal op hol. De zelfrijdende auto’s zijn een hot
item bij de jongens op de auto-mat en aan de kleitafel werden
vormpjes gekleid. Tussen al dat spelen door werd er gewerkt aan
de nieuwjaarsbrief. We knutselden het klokje en leerden onze brief
vanbuiten. De kleuters hadden het idee om een kerstboom te
knutselen met lange en korte stroken. Hiermee versierden we de
enveloppe van onze nieuwjaarsbrief.
We oefenden onze vingervaardigheid en kracht door strijkparels te
sorteren, bolletjes klei te rollen, piepkleine voorwerpjes door te
geven met enkel wijsvinger en duim enz.
We sloten de trimester af met Wonderwijs @ the movies. De
kleuters keken een film naar keuze en aten lekkere popcorn.

- De strijkparels elke dag
uit de kieskast komen,
omdat de Sint speciale
strijkparels met glitter
bracht?

Gezocht!
- plastieken winkeltasjes
waar we vuile broekjes
in kunnen steken
- lange broeken maat
110-116 om onze
reservekleren aan te
vullen

Redactie K3 - december
ss
Wist je dat?





De maand december begon met een hoogtepunt. De cadeautjes van
de Sint zorgden voor veel blije gezichtjes en uitbundige kleuters. Met luid
gejuich werden alle speelgoedjes bekeken en betast. Dit jaar zorgde de
Sint voor:

3 spelletjes: rumba rups, sprookjesmemorie en muizen in de kaas

Een heleboel auto’s

Meubeltjes voor het poppenhuis

Popjes voor het poppenhuis

Klei

Mozaïekblokken

Legowielen en grote platte plaatjes

Hamertje tik

Voertuigmagneten

Boekje over de giraf

Pop

We met de kleuters een spel
rond kerst maakten: Welke
kerstman komt met de
meeste pakjes op de
Noordpool aan?
We cadeautjes inpakten en
hiervoor wel 3 rollen
plakband gebruikten ;-)?
We een rijmspel voor thuis
maakten? (hiermee mag je
het rijmen altijd oefenen)

Gezocht!
Is er een papa of mama die even
tijd kan vrijmaken om de gaten voor
onze leggers (van boven de
verwarming) te boren?
(het is in stevige beton)

Jarige van de maand:
RAYHAAN

Terwijl we de Sint uitzwaaiden, begon het thema kerst al volop voor
spanning te zorgen! Koekjes bakken en het versieren van de kerstboom
waren echt activiteiten waar we naar uitkeken. Maar ook het maken en
oefenen van de nieuwjaarsbrief, bleek toch een spannend onderdeel
voor veel kleuters. Hopelijk heeft iedereen genoten van het mooie versje
en de prachtige brief!
Na twee contractloze weken hoopten de kinderen toch op een nieuw
contract. (De juf trots dat het contract zo geliefd is!) De week voor de
vakantie konden we een kerstbal met mooie kleuren weven, een
kerstboom versieren met hamertje tik, creatief aan de slag gaan met
bouwmateriaal om een kerstboom te bouwen, 10 kerstballen uitzoeken
met de ‘k’ vooraan, een werkblad: kleur het juiste aantal kaarsen,
werkblad: knip de trapeziums uit en maak er een kerstboom van.

Nog mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
en Tot de volgende wonderwijzer!

Onze planning:
Do 18-1: zwemmen
Di 23-1: een brooddoos vol
gezondheid (lesje van de Voorzorg
ivm voeding)
Di 23-1: deurtjes open
Do 25-1: zwemmen
Vrij 26-1: juffenshow
Di 30-1: bieb
Do 1-2: toneelvoorstelling in Terkoest

Redactie L1 - december
ss
Jarigen van de maand:
Lore, Daan, Mona, Alani

Wist je dat?
Juf Julie haar eindstage in
onze klas mag doen? Fijn
hé!

Beeld van de maand
(Je kan het formaat van de foto/tekst
Wij
wensenzoals
iedereen
een
aanpassen
het jou past)
warm, liefdevol en geweldig
2018.
Na de kerstvakantie starten we met kern 6. Hier leren
we de laatste 5 letters. Toch indrukwekkend dat op
enkele maanden tijd alle letters gekend zijn en we al
vlot eenvoudige zinnen kunnen lezen?
Bij wiskunde gaan we goed oefenen op de
bewerkingen tot 10. Daarna komen de getallen tot 20
eraan.

Gezocht!
Voorwerpen van vroeger.

Feest!
18 dec ‘17
Geboorte van Isabo, het
zusje van Isalie, Mathias en
Timothy

Ons nieuw thema: vroeger – nu.
Hoe ging het eraan toe toen opa en oma klein waren?
Wat is er allemaal veranderd? Het ideale moment om
eens op de koffieklets te gaan bij oma en opa te gaan,
zodat deze herinneringen aan vroeger kunnen delen
met onze jongere generatie.

Onze planning:
11.01.18: toneel : ‘reusachtig
cool’
11.01.18: LO
12.01.18: zwemmen
26.01.18: zwemmen

Redactie L2- december
ss
Jarigen van de maand:
Jasper en Jelien
7 jaar !!

Wist je dat?
De papa van Lenthe en Mirthe
bakker is en dat hij met ons
lekkere speculaas kwam
bakken?

De Sint kwam en bracht voor verschillende kinderen een
leuk spel. Daarom dat we in de klas ook dit thema kozen. De
kinderen mochten een gezelschapsspel meebrengen en
aan elkaar uitleggen en nadien in kleine groepjes spelen.
Ook speelden ze een rollenspel en leefden zich helemaal in
hun rol in. Een prins, heks of dienaar. Iedereen zijn rolletje.

Zijn wij geen echte
bakpietjes ??

We stelden ons de vraag welke spelen onze ouders en
grootouders vroeger speelden. De juf huurde enkele oude
volksspelen en deze mochten de kinderen spelen. Zo
speelden ze het hamertjesspel, pierbol, het mannetjesspel,
het tafelkegelspel en nog enkele andere. Raar maar waar,
ze vonden het leuke spelletjes.
Als afsluiting van 2017 brachten we gezonde, lekkere dingen
mee. We hielden een klasfeestje en we klonken op het
nieuwe jaar !

Onze planning:
9 + 30/01 : bib
11 /01 : toneel
12 + 26/01 : zwemmen

Redactie L3 - december
ss

Meester Pieter in New York

Herinnering!

Meester Pieter zat de afgelopen dagen vast in de
luchthaven van New York. Een sneeuwstorm en enkele
afgelaste vluchten zorgden ervoor dat onze maandag er
iets anders uitzag dan gepland. Juf Céline stond eventjes
voor de klas en zorgde ervoor dat we toch een leuke dag
hadden.

Matz heeft tijdens de
Kerstvakantie even kunnen
bekomen van al zijn
uitstappen en staat alweer
te popelen om met de
kinderen nieuwe avonturen
te beleven.

Dinsdagmorgen was meester Pieter al terug. Ook al was hij
erg moe en hoopten we stiekem op een rustige
voormiddag, vloog hij er direct keihard tegenaan. We zijn
namelijk gestart met cijferen. Iets wat enorm moeilijk lijkt,
maar na een paar keer oefenen ons al heel goed lukt.

Jarigen van de maand:
Sander, Zoë, en Hailey

Afgelopen maand werden er door de kinderen
enorm veel lege batterijen ingezameld. Dit als
tweede uitdaging van het jaarthema: 'Klimaatjes'
Het was ook een leuke aanzet voor nieuwe projecten
in de klas. De afgelopen weken werkten enkele
groepjes erg hard aan een verkeerslicht en een
Zoomit.
Het verkeerslicht werd geïnstalleerd aan de deur.
Wanneer kinderen van andere klassen nu kloppen,
moeten ze wachten op een lichtsignaal. Dit signaal
vertelt hen of ze binnen mogen komen of niet.
Hierlangs zie je ook enkele foto's van de
zelfgemaakte Zoomit. Een apparaat waarmee je
tekeningen kan projecteren op een blad en
daardoor makkelijk kan overtekenen.
Wie de twee projecten een keertje aan het werk wil
zien, mag altijd eens langskomen in de klas.

Redactie L4 - december
ss
Jarigen van de maand:
PAULINE: 30.12

Wist je dat?
We een nieuwe jongen
hebben in de klas: Jarne
Reporters van de maand: Annelien en Pauline
Beste ouders, lezers,
Alvast de beste wensen voor 2018 van al de
klasgenootjes!!
Wij zijn met de hele klas, en enkele mama’s naar de
winkel geweest, daar hebben we zoek- en
koopopdrachten opgelost.
We kregen per groepje vijf euro en gingen dan op zoek
naar milieubewuste producten. We leerden werken met de
euro’s.

Boekentip
Met Noga en een rugzak
van Maria van Eeden

Onze kerstboom hebben we zelf gemaakt van takken en
koord. Versieren deden we allen samen, de boom, de klas.
De laatste woensdagnamiddag hadden we samen met het
derde een trefbaltornooi in de sporthal. We hadden onze
mascotte mee, onze reuzebeer. We vonden het allen heel
leuk en we waren heel enthousiast.
Vrijdagnamiddag werden de klassen omgetoverd tot
“ WW@the movies”.
Alle kinderen konden kiezen voor een leuke film, en we
kregen lekkere popcorn…. mmm…mmm…!!!

Agenda:
Wo. 10.01.18: bib
Di. 23.01.18: toneel
Ma. 29.01.18: Bezoek Villa Pila

Redactie L5 - december
ss
Jarigen van de maand:
Kaat (10 jaar)
Fatma (11 jaar)

Wist je dat?

Beste ouders en andere geïnteresseerde lezers,
Wij wensen jullie alvast een heeeeeeeel Gelukkig
::j Nieuwjaar.
0
Dat al jullie wensen mogen uitkomen!

Een koe de trap op kan
maar niet meer af???
(Lena)

Het was weer een heel leuke maand.
We zijn naar het chocolademuseum geweest

Leuke website

en naar Winterland.

www.kahoot.com

Ook de lieve Sint vergat ons niet en bracht superleuke
cadeautjes naar onze klas!

Leuke website voor het
maken van toffe quizjes.


We hebben ook Wonderwijs@themovies gehad.
Dan kiezen de juffen en de kinderen van de kinderraad
enkele leuke films uit.
Wij mogen dan kiezen welke film we willen zien.
We krijgen een ticket en daarop staat waar we moeten
gaan zitten.
Als de film is begonnen, krijgen we popcorn. Een superleuke
afsluiting van de school zo vlak voor de Kerstvakantie!
Bedankt voor het lezen
en tot de volgende keer maar weer!

Boekentip
George.
Alex Gino

Redactie L6 – december
ss
Hulp!
Zijn er ouders/grootouders
die zich op een maandag of
donderdag namiddag
kunnen vrijmaken om onze
kinderen te helpen met
koken voor onze minionderneming?
Je mag dan even een
briefje of mailtje sturen naar
de juf.
ALLE HULP IS WELKOM !!

Onze wensen voor het nieuwe jaar!
Ik wens je het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn

Lief zijn voor elkaar,
dat is mijn wens
voor het nieuwe jaar!

365 keer wens ik je geluk
365 keer kan de vreugde niet meer stuk
365 keer zullen de dagen prettig zijn
365 keer wens ik niemand pijn
Laten we in 2018 gelukkig zijn!
Voor de laatste dagen van ’t jaar,
veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
veel geluk en weinig zorgen!
Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
Ik wens je al het beste, het mooiste wat er is.
En telkens weer opnieuw, een ander wonder…

Wist je dat?






Iedereen blaren had na
het schaatsen op
Winterland?
We binnenkort onze
eerste les Engels zullen
krijgen? 
We nog heel wat appels
over hebben? En dat jullie
binnenkort kunnen
smullen van onze
creaties? Hmmmm…

Onze planning:
23 januari 2018:
bezoek aan KTA1
en KTA2

Redactie NCZ* juf Ann- december

Na het thema pesten hebben we even stilgestaan bij het thema afscheid nemen en
alleen zijn op de wereld. Wanneer kan je je eenzaam voelen? Wat betekent familie?
Hoe hard heb je die nodig? Sommigen waren wel wat emotioneel, maar daar hebben
we rustig over gepraat en iedereen kon zijn gevoelens even uiten…
Daarna zijn we begonnen aan het thema vriendschap. Wat betekent vriendschap?
Heb je vrienden nodig? Hoe zit het met social media? Zitten jullie daar al op? Zijn dit
echte vrienden? Waar moet je voorzichtig mee zijn? Want je kan en mag niet zomaar
alles posten op internet… Deze week werken we dit thema nog verder af.
Maar eerst gaan we nog even stilstaan bij de afgelopen feesten… hier is geen tijd
meer voor geweest voor de vakantie dus gaan we deze feesten nog even kort
bespreken en duiden.
De afsluiter voor de vakantie was de film van de Grote Vriendelijke Reus.

