
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Schoolkrant 

september ‘17 

Jarigen van de maand: 

7: Lauren LO1 / Kaat LO3 

11: Kiri 

12: Bryan KO1 

14: Merel LO1 

16: Jens LO4 / Kirsten 

19: Ömer LO1 / Rabia 

20: Mika LO3 

27: Els 

28: Loris LO1 

29: Felix KO3 

 

Belangrijke data oktober: 

14/15-10 : Levensloop Genk!!!! 

18-10 : Pedagogische studiedag ( geen school en geen opvang) 

25-10 : Forum om 11u35 

26-10 : Rapport LO 

27-10 : Halloween en atelier  

28-10 : start van de herfstvakantie 

                                                             



 

  

 
Klas Nath 

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met 12 lieve kleuters waarvan een paar 

nieuwe gezichtjes. Welkom : Jitse, Bauke, Bryan, Berrin, Ammar, Artuur, Aylin, 

Medinah, Ömer, Esmée, Jaylano en Jayden. 

Tijdens onze 1e maand mochten we al 2 jarigen vieren: Bryan en Ömer werden alle 

twee 3 jaar. Proficiat mannen.  

We openden ook het 1e forum. We mochten ons lied zingen in de nieuwe buitenklas. 

Voor de rest hebben we al heel wat dingen gedaan en geleerd in de klas. Je kan ons 

altijd volgen op onze blog die je op de website van school kan vinden : 

www.freinetonthemove.be. 

               

 

http://www.freinetonthemove.be/


 

  

 

Klas Ann / Els 

Hallo, 

Deze maand zijn we gestart in onze nieuwe klas! Ann was er jammer genoeg maar even bij 

vooraleer ze vervangen werd door Els! Hopelijk is Ann snel terug om leuke avonturen met ons te 

beleven! 

Deze maand was enkel Els jarig in onze klas, zo was er meteen ook al onze eerste huishoudelijke 

activiteit: appelflapjes maken! 

We zijn samen met de ouders op verkeerswandeling geweest, zo hebben we ook ons eerste woev-

brevetje gekregen: We kunnen veilig oversteken! 

We leerden al verschillende nieuwe technieken als ‘swipe-art’ en bouwen met rietjes. In onze 

ontdekkoffer hebben ook al heel leuke dingen gezeten: magneten, een vergrootglas en 

herfstvruchten! 

 



 

  

 

Klas Kristie / Kiri 

Nieuwe klas, nieuwe juffen, nieuwe vriendjes 

We zijn het schooljaar fijn begonnen. We zitten met 23 kleuters in de klas. Maar ook met twee juffen, het K-

team Kristie & Kiri. 

Op maandag en dinsdag staat Kristie in de klas, op woensdag, donderdag en vrijdag staat Kiri in de klas.  

Er zijn al veel leuke activiteiten geweest. We hebben ondertussen onze eerste letters van onze namen al 

geleerd. Er werd kaftpapier gedrukt, een monodruk gemaakt en alle hoekjes werden natuurlijk uitgeprobeerd. 

Er werden tanden geteld en tanden gepoetst. We zijn ook op verkeerswandeling geweest in de buurt  samen 

met enkele ouders. 

Ons eerste karrewietboekje is ook een feit en het onderzoekje van de insecten hangt ook te blinken.  

 Deze maand hadden we zelfs twee jarigen in de klas! Een dikke proficiat voor Kiri en voor Felix!  

Je leest het goed, het was een hele leuke maand! Op naar de volgende maand! 

         

    

 

 

 



 

  

 

Klas Kirsten 

Onze ‘ back to school ‘ maand zit er al op!  

Ons klasje telt 16 kindjes, waarvan 9 coole jongens en 7 stoere meisjes. We mochten dit 

schooljaar 3 nieuwe klasgenootjes verwelkomen: zo leuk om nieuwe vriendjes te leren 

kennen. 

En wat hebben we al veel bijgeleerd! We kunnen al heel wat woordjes lezen, schrijven gaat 

elke dag vlotter en de doe – rekenlessen zijn echt super.   

We trokken in september ook regelmatig naar buiten om te leren en natuurlijk ook nog van 

het zonnetje te genieten. 

Er werd ook al goed gefeest in ons klasje, want er waren 3 jarige kindjes in september: 

hiep hiep hoera voor Lauren, Merel & Loris! 

We kijken samen al uit naar de volgende maand! 

 

 

    

 

 

 

 



 

  

 

Klas Martine / Lynn 

In september hebben de kids van het tweede leerjaar een maquette 

gemaakt van de school. 

Onze kleine architecten hebben de school eerst getekend en daarna 

alles nagemaakt. 

                           

 

“De week van verbondenheid” hebben we samen met de buurt gevierd. 

We aten samen onze boterhammetjes op aan een lange tafel. Echt 

gezellig!!! 

                              



 

  

 

Klas Marjan 

Wat een geweldige start in onze klas, de eerste maand is echt omgevlogen! We zitten met 16 

flinke kinderen in de klas. 

We hebben al veel gedaan in ons klasje: we speelden bingo, we zijn naar de Maten geweest, 

we hebben heel wat onderzoekjes opgestart, we verzamelen 1 000 dopjes en nog veel meer.  

Wil je graag weten hoe dit er allemaal uitzag?  

Neem dan een kijkje op onze blog: http://www.freinetonthemove.be/ontdek-onze-

klassen/l3l4m/ 

Hier vind je alvast enkele mooie foto’s.  

   

     

     



 

  

 

Klas Kathleen 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. We begonnen ons schooljaar met een 

tof kennismakingsspel met de hele lagere school.    

We vierden ook de verjaardag van Kaat en gingen op uitstap naar de Kunstacademie in Genk. Daar 

volgden we allemaal leuke workshops. Een wandeling in de Maten mocht natuurlijk ook niet 

ontbreken.  

We spaarden de ruimtestickertjes van Albert Heijn en plakten ze allemaal in ons stickerboek. Omdat er 

een duifje tegen ons raam vloog maakten we mooie marsmannetjes om op het raam te schilderen.  

         

          

                                         



 

 

Klas Rabia 

Hallo, hier zijn we dan met onze eerste schoolkrant van het schooljaar.  Wij zitten dit jaar met 

23 leerlingen in de klas: 12 leerlingen in het vijfde en 11  in het zesde leerjaar. We mochten twee 

nieuwe leerlingen verwelkomen in het 5de leerjaar: Quinten en Wiebe! In de derde graad vliegt de 

tijd! De maand september is al om en wat hebben we hard gewerkt. Tijdens de rekenlesjes 

stonden de herhalingslessen op het programma. Leuke lessen levend rekenen zoals ruimtelijke 

oriëntatie en kijklijnen, meetstands, spiegelen, evenwijdige en loodrechte lijnen, gewichten, enz. 

werden alvast op een toffe manier uitgewerkt. Onze kids kunnen ook al een aardig mondje Frans 

spreken. Spelenderwijs oefenen we steeds de nieuwe woordenschat in en spelen we 

rollenspelletjes om het Frans vlot te kunnen spreken. De tegenwoordige tijd, hoofdletters, 

woorden met t als s, het onderwerp en de persoonsvorm… kwamen aan bod tijdens de lessen 

Nederlands. Ook hebben we mooie vrije teksten geschreven. In groepjes mochten we een 

wetenschapsproefje uitvoeren en namen we deel aan de kinderuniversiteit in het wetenschapspark 

Thor. Nu zijn we begonnen aan een nieuw project over België, Europa en de wereld! Tot de 

volgende maand! 

       

 


