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Agenda:  

dolor 

Schoolkrant 
september ‘16 

Jarigen van de maand september: 

7: Lauren(KO3) / Kaat(LO2) 

8: Chiela(LO6) 

9: Feline(KO2) 

11: Johan  

14: Merel(KO3) 

16: Jens(LO3) / Kirsten        

19: Rabia 

20: Mika(LO2) 

22: Talle(KO3) 

28: Loris(KO3) 

29: Felix(KO2) 

 

Belangrijke data oktober: 

15-16 oktober: Levensloop Genk. Iedereen is welkom aan ons standje voor 

een hapje en een drankje . 

 

17 oktober: facultatief verlof 
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Kleuters Nath 

Kleuters Ann  
 

       

We zijn het schooljaar gestart met 7 lieve kapoenen: Ayla, Aaliyah, Nelle, Iliano, 

Remy, Julius en Ilkay. We hebben al heel wat gedaan: samen pannenkoeken gebakken, 

fruitsap geperst, fruitsla gemaakt , maar ook al veel gezongen en gedanst . In de hoekjes 

spelen doen we graag en kliederen met verf vinden we allemaal super. 

Onze verhalen kan je ook volgen op onze blog: 

http://freinetonthemovekleutersnath.blogspot.be 

 

         
 

September is al weer om, een nieuw schooljaar is van start gegaan in een nieuw klaslokaal maar met 

de vertrouwde gezichtjes van vriendjes en ook de juf. Het was een leuke maand waarin we al heel 

wat gedaan hebben. Zo hadden we al 2 jarigen: Féline en Felix zijn allebei 4 jaar geworden, 

proficiat!We zijn naar de Melberg geweest voor een picknick en we gingen op onderzoek in de 

hooizolder/huis-in-aanbouw bij Nelke, onderzochten kastanjes, noten, pluisjes, houtblokken,…  Op 

naar de volgende maand vol leuke uitstappen en onderzoekjes ☺ 

Onze vriendjes van de klas: Emiel – Yorben – Dante – Sheldon – Lou – Mila – Vince – Dotte – 

Tobias / Daan – Lily – Felix – Nelke – Elisa – Silke – Féline – Do – Noemi – Lyncia – Aulii – 

Ayse Betul – Mirac  
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Wat is de tijd voorbij gevlogen! De maand september is alweer voorbij! Het was een hele 
leuke maand waarin we al veel toffe activiteiten gedaan hebben. We vierden 4 
verjaardagen! Merel, Lauren, Talle en Loris werden deze maand 5 jaar. Dikke proficiat 
allemaal xxxxx  
We hebben dromenvangers gemaakt, naamkaartjes gedrukt, de eerste vrije teksten 
werden geschreven, we maakten een echt grondplan van onze klas, we tekenden onszelf 
en maakten er een heus kunstwerk van, we werkten rond mobiliteit en Aya en leerden 
veilig fietsen. We verdienden zelfs onze eerste brevetten!  
We hebben ook gewerkt rond ons lichaamsschema en onderzochten wat er allemaal aan 
ons lichaam zit. We drukten zelfs onze handen met toververf! Al deze leuke resultaten 
kan je bewonderen in onze klas!   
En nu kijken we uit naar de maand oktober, want die heeft ook weer vele leuke 
activiteiten in petto!   

                                                                           

Kleuters Kristie  
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Eerste leerjaar Kirsten 

Tweede leerjaar  Martine en Kathleen 
In het tweede leerjaar maakte de kindjes dit schooljaar kennis met niet één, maar twee nieuwe juffen. 
Tijdens een leuke picknick op de Melberg leerden we elkaar beter kennen. In september rekenden we 
veel levend. Zo zijn we voor een lesje over lijnen naar de speelplaats gegaan om lijnen te herkennen en 
classificeren. Ook leerden we over de euro. We moesten een winkelmandje vullen met producten tot we 
precies tien euro hadden. Bij Martine legden we patronen. We mochten met allerlei spulletjes ons eigen 
patroon maken. Op een zonnige woensdag leerden we buiten ook nog eens over de richting. Kathleen gaf 
ons een opdracht wij moesten die zo snel mogelijk uitvoeren. Ons laatste lesje levend rekenen ging over 
routes. In groepjes moesten we elk een andere route volgen tot een bepaald punt in de school.In de 
maand september waren er twee kindjes van onze klas jarig, Mika en Kaat. Nog eens proficiat allebei!We 
begonnen ook met de verrassingsrondes. Lander, Mika, Karell, Ylenia, Thieme en Yana deden elk iets 
leuks. Lander en Mika lieten ons een leuk proefje zijn. Karell liet ons zien hoe je mooie figuren kan maken 
met strijkparels. Ylenia maakte een prachtig poppendekentje. Thieme toonde ons wat meer over 
onderwaterhockey en Yana maakte een stamboom van haar familie. Dat hebben ze stuk voor stuk goed 
gedaan. Thieme bereidde ook een actuaronde voor over de paralympics. Heel goed gedaan.Ook stapten 
we fijn naar school tijdens de strapdag.De dag erna was het dag van de sport. De kinderen lieten elk iets 
leuks zien van hun sport. 

                                            

 

 
      

Onze ‘ back to school ‘ maand zit er al op! Ons klasje telt 21 kindjes, waarvan 13 stoere jongens en 8 
lieve 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 super.  We trokken in september ook 
regelmatig naar buiten om te leren en natuurlijk ook van het zonnetje te genieten.De jaarlijkse traditie 
werd ook verder gezet, want we deden met alle kids van onze school en veel sportieve ( groot ) ouders 
mee aan de geslaagde en veilige Strapdag. Tijdens ‘ de week van de sport ‘ kwamen we in onze 
sportoutfit naar school,  stelden we onze lievelingssport voor en deden we verschillende leuke 
opdrachten bij hoekenwerk.Op naar de volgende maand! 
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Een leuke eerste maand in de 2de graad! We zitten in onze klas met 25 flinke kinderen. We zijn 
begonnen met het legoproject waarbij we telkens heel leuke en leerrijke dingen mochten 
bouwen. Door het volgen van een stappenplan was ons legowerkje snel klaar. We bouwden een 
krokodil die zijn bek dicht deed als je er iets tussen stak, een reuzenrad en op het laatste 
bouwden we ook nog voetballers, keepers en supporters. Een super leuk project!  
Tijdens de week van de sport hebben we veel leuke activiteiten gedaan. We hebben ook al veel 
gemeten en zelf leren ontdekken. We kregen een uitdagingen en deze hebben we al gehaald. 
We moesten 1000 ballonnen verzamelen en dat is gelukt!!!! Wauw! We waren echt super blij!  
Je hoort het: een drukke, leuke en leerrijke 1ste maand in de 2de graad! 

 

 

 

 

         

 

 

Tweede graad Marjan 

Derde graad Rabia  
Hoi hoi, hier zijn we dan met onze eerste schoolkrant van het schooljaar. Wij zitten dit jaar met 26 
leerlingen in de klas: 14 leerlingen in het vijfde en 12 in het zesde leerjaar. In de derde graad vliegt de tijd! 
De maand september is al om en wat hebben we hard gewerkt. We zijn al klaar met 2 rekensprongen en 
tijdens de lessen Nederlands leerden we over de tegenwoordige tijd, de woordsoorten, de zender en 
ontvanger, hoofdletters, woorden met c (k), open en gesloten lettergreep, enz.  Onze kids kunnen ook al 
een aardig mondje Frans spreken. Spelenderwijs oefenen we steeds de nieuwe woordenschat in. We spelen 
vaak rollenspelletjes om het Frans vlot te kunnen spreken. Lego Education was het eerste techniekproject 
van dit schooljaar. A.d.h.v. een stappenplan bouwden we coole auto’s die konden rijden. Met de hele 
school hebben we tevens deelgenomen aan de STRAPdag. Het is niet enkel beter voor het milieu, ook 
zorgen minder auto’s voor meer veiligheid. Verder hebben we naar aanleiding van de ‘Dag van de talen’ 
gezongen in het Hongaars, Pools en Turks en voerden we verschillende opdrachtjes tijdens hoekenwerk 
uit. De laatste week van september hadden we sportdag in de Middenschool. We vonden het enorm fijn 
om badminton, hockey, net- en trefbal te spelen.  
Tenslotte feliciteren we nogmaals de jarigen van de maand september:  Chiela, Rabia en Jade. 
Voor meer info en foto’s kan je ons steeds volgen op: klasrabia.blogspot.com 
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