Agenda:

Schoolkrant
oktober’16
Jarigen van de maand oktober:
2: Nelle (KO1)
4: Seppe
6: Karell (LO2)
7: Emre (LO1) / Eren (LO1)
10: Jens (LO2) / Jeff (LO3)
14: Laura
16: Amira (LO4)
20: Ellie (LO1) / Luca (LO4) / Anouk (LO6)
25: Jelle (LO5)
26: Yusa Ali ( KO3) / Nestor (LO2)
29: Carmen
30: Jesper (LO1) / Chloë (LO6)

Belangrijke data november:

Dinsdag 8 november: ouderavond LO
Vrijdag 11 november: wapenstilstand

Kleuters Nath
Ook deze maand ging snel voorbij. We hebben Nelle haar verjaardag gevierd, hebben
smoothies gemaakt, hebben waterkers gezaaid, leerden een dansje , traden daarmee op
tijdens het forum, hebben een halloweenwandeling gemaakt gevolgd door een lekker
buffet , en zelfs ons 1e atelier stond in het thema van Halloween. Ook is Nore al een
dagje komen wennen want na de vakantie komt ze naar ons klasje. We kijken er naar uit.
Fijne herfstvakantie iedereen.

Kleuters Ann
We hebben de voorbije maand heel wat leuke dingen gedaan in en buiten onze klas.
Zo gingen we op bezoek in het Heempark om er samen met de gids schatten in de natuur te zoeken.
Samen met de klas van Kristie gingen we op pad aan de overkant van De Maten en voor onze
Halloweenwandeling gingen we met alle kleuters, ouders en enkele grootouders naar de Maten, met
nadien nog een volledig gezond buffet. In onze klas kookten we lekkere pompoensoep, we kregen een
verrassingsontbijt voor ‘de dag van de leerkracht’, we maakten onze eerste klaskrant en deden allerlei
leuke onderzoekjes.
Nu gaan we genieten van een weekje rust, om dan met volle teugen aan de nieuwe periode te beginnen
;-)
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Kleuters Kristie
De tweede maand is ook alweer voorbij gevlogen. En natuurlijk hebben we ook veel leuke activiteiten
gedaan.
We werkten een projectje uit rond dieren. We gingen op Boeboekswandeling samen met het eerste en het
tweede leerjaar. We werkten met verschillende vormen en leerden zelfs muzieknoten!
Onze eerste letter is ook een feit. De letter H heeft geen geheimen meer voor ons! Samen hebben we hier
rond leuke activiteiten gevonden zoals : ons huis voorstellen, knutselen met herfstblaadjes, woorden
schrijven met de letter H, heksenhoeden knutselen, hartjes gemaakt, hout geschuurd, een leuke
herfstwandeling gemaakt met de klas van Ann en een griezelige Halloweendag gehad met alle kleuters
samen.
We vierden ook 2 jarigen: Yusa Ali en Dylan waren jarig. Nog een gelukkige verjaardag jongens!
En nu op naar november J Groetjes van de oudste kleuters!
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Eerste leerjaar Kirsten
Op 4 oktober was het Werelddierendag. Daarom deden we met ons klasje heel wat leuke
activiteiten rond ‘ dieren ‘: een dierenpraatronde, een uitstap naar het vogel – en
zoogdierenopvangcentrum, posters maken, dieren ontwerpen met heel wat verschillende
materialen, een dierenquiz,…
Tijdens ‘ de week van het bos ‘ gingen we samen met de oudste kleuters en de kinderen van
het 2de leerjaar naar Kiewit, om een toffe boeboekswandeling boordevol opdrachten te maken.
In ons klasje vierden we in de maand oktober ook de verjaardag van 3 klasgenootjes: een
dikke proficiat Emre, Recep en Ellie! Zij stelden als eersten hun levenslijn met vele schattige
foto’s voor in onze praatronde.
Net voor de herstvakantie kwamen we allemaal op zijn griezeligst naar school en versierden
we tijdens de Halloweenworkshops cupcakes.
Veel Halloweenplezier tijdens de herfstvakantie en héééél graag tot in november !

Tweede leerjaar Martine en Kathleen
Deze maand werkten de kinderen van het 2de leerjaar aan hun halloweenproject.
Samen met enkele ouders knutselden ze mooie versiering om ons klasje griezelig te
maken.
Ook begonnen ze aan hun maquette van de school. Die maquette maakten ze in
halloweensfeer.
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Tweede graad Marjan
We zijn deze maand begonnen met een heel leuke wandeling. Samen in een groepje gingen
we op pad en op zoek naar verschillende soorten woorden en naar het alfabet. Hier hebben we
dan een heel mooie klaskrant van gemaakt. Dan zijn begonnen aan ons hoekenwerk waar we
elke dag iets anders konden doen: het maken van een knikkerbaan, stressballen, een
papierenhoedje, het schrijven van een vrije tekst over dromen of we konden een spelletje spelen
op de computer. Dit vonden we echt wel heel fijn! We zijn de maand geëindigd met een
sportdag, reuzeleuk dus!

Derde graad Rabia
En ’t is herfstvakantie!!! Maar eerst nog een verslagje van deze drukke maand. Om
Werelddierendag te herdenken, maakten we leuke collages van bedreigde diersoorten.
Samen met de tweede graad hebben we in het bos een heleboel toffe bosactiviteiten
gedaan! Bovendien mochten we een boom kiezen en onze eigen creatieve boomstudie
presenteren!
Aan onze reken- en verfopdracht ‘Stad aan het water’ hebben we ook hard gewerkt! De
bewonderenswaardige kunstwerken hangen op in de gang;-)
We wensen alle kinderen en leerkrachten een fijne en welverdiende herfstvakantie!!!! Op
onze klasblog ‘klasrabia.blogspot.be’ kan je nog meer lezen en leuke foto’s zien.
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