
 

 

 
 

Agenda:  

dolor 

Schoolkrant 
november ’16 

Jarigen van de maand november: 

4: Ylenia (LO2) 

5: Remy (KO1) 

13: Kaan (LO1) 

17: Nelke (KO2) / Jaiden ( KO3) 

20: Iliano (KO1) 

23: Elisa (KO2) 

24: Julie (LO5) 

26: Aurelio (KO3) 
 

Belangrijke data december: 

2 dec: De Sint komt op bezoek. 

7 dec: Pedagogische studiedag. De kinderen hebben die dag GEEN school. 

16 dec: Kerstmarkt vanaf 18u. 

23 dec: 4e forum     
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Kleuters Nath 

Kleuters Ann  
 

November is weer om gevlogen! We hebben dan ook weer super leuke dingen gedaan in onze klas, 

waar vooral het nieuwe winkeltje centraal stond, en nog steeds staat. Er staat regelmatig een lange, 

geduldige wachtrij aan te schuiven voor de kassa, waar ze hun inkopen kunnen doen. Alles is netjes 

geordend en gesorteerd, door henzelf gemaakt met labels en doosjes. We vierden ook nog 2 

jarigen: Elisa en Nelke zijn allebei 4 jaar geworden. We hebben voor die gelegenheid nog eens zelf 

soep gekookt. Do liet ons dan weer marsepein maken door alle ingrediënten in de ontdekkoffer te 

stoppen. Dat was ook heel fijn en lekker!  

        

 

In november hadden we 2 jarigen, Remy en Iliano werden elk 3 jaar. Proficiat 

jongens. Ook mochten we een nieuwe kleuter verwelkomen. Welkom lieve Nore. Onze 

klas werd ook versierd voor de Sint. We hebben onze eigen schoorsteen en hebben al 

2 keer onze schoen gezet in de klas. Ook hebben we een brief gepost voor de Sint. 

We zijn hem met de hele klas in de brievenbus gaan steken. We hebben ook nog 

zoutdeeg gemaakt en hebben een onderzoekje gedaan over drijven en zinken. Voor de 

rest kan je steeds op onze blog terecht. 
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Deze maand hebben we de verjaardagen gevierd van Jaiden en Aurelio.We kregen ook een 
nieuwe juf in de klas: Els.We zijn samen naar de Bib geweest en daar werden ons mooie 
verhalen verteld op verschillende manieren.Ook hebben we al wat letters geleerd: De H, de A en 
de S. We hebben heel veel woordjes gevonden die hier mee beginnen.De afgelopen weken zijn 
we volop bezig geweest met de Sint en zijn pieten! Versjes en liedjes leren, kronen knutselen, 
schilderen, verkleden, schoentjes zetten, speelgoed uitknippen..Wat was dat leuk. We zullen blij 
zijn als we hem vrijdag eindelijk op school kunnen zien! 

             

 
 

Kleuters Kristie / Els  

Het kerstkoor is begonnen met de repetities: 

 



 

 4 

 

 

Eerste leerjaar Kirsten 

Tweede leerjaar  Martine en Kathleen 
Deze maand werkten we in het 2de leerjaar onze halloweenmaquette af. Ook brachten we 
een leuk bezoekje aan Winterland om te gaan schaatsen. Natuurlijk kwam de verjaardag 
van de Sint steeds dichterbij. We maakten samen een mooie brief en stuurden hem op 
naar de Sint.  

   
 

 

 
      

De maand november zat ook weer boordevol superleuke en leerrijke activiteiten. Tijdens ‘ 
Meester op de fiets ‘ oefenden we onze fietsvaardigheden op een supercool fietsparcours. Aan 
de hand van proefjes ontdekten we de eigenschappen van verschillende materialen zoals 
hout, kurk, ijzer, plastic,…  en we gingen met veel plezier een kijkje nemen in het nieuwe huis 
en zelfgemaakt kamp van Arke. Dat werd gemaakt van allerlei natuurlijke materialen.  Voor 
Sinterklaas maakten we in groepjes een bootje dat stevig en waterdicht was en dat natuurlijk 
ook goed kon drijven.  Wat zijn we benieuwd als we onze bootjes te water laten ☺ 
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De maand november is echt wel omgevlogen! We begonnen met het schrijven van onze 
herfstvakantiekrant. Wie schrijft wat? Dat mochten we zelf uitzoeken! We hebben veel aan levend 
rekenen gedaan, op de speelplaats ontdekten we evenwijdige en snijdende rechten, maar ook leerden 
we over de l, cl en ml.  
We deden mee aan de mannequin challenge, maakten prachtige werkjes over het bos en leerden meer 
over het omgaan met stress. Op het einde van de maand deden we onze grote wafelbak en gingen we 
met al de kinderen van de lagere school schaatsen.  
Een leuke maand dus in de 2de graad!!  

                                 

                                                             
 

         

 

 

Tweede graad Marjan 

Derde graad Rabia  
In de maand november hebben we heel wat gewerkt rond de kinderrechten. Zo leerden we 

spelenderwijs over de soorten kinderrechten. Ook deden we verschillende rollenspelletjes 

en schreven we leuke vrije teksten. Paul van Child Focus kwam naar de derde graad om een 

interactief spel te spelen rond vermiste kinderen, seksuele uitbuiting en veilig internetten. 

De papa van Selim leerde ons schaken( recht op ontspanning), terwijl de mama van Rebeka 

kinderrechtenyoga met ons deed. Verder zijn we gaan schaatsen in Hasselt Winterland. Het 

zesde leerjaar kreeg uitleg over de onderwijsstructuren van Nermin van het CLB. We 

hebben ook de verjaardag gevierd van Chloë, Leander, Julie en Doris!! Proficiat kids! 

Binnenkort beginnen we met de herhalingstoetsen. Ik wens al mijn leerlingen de nodige 

voorbereiding, de juiste concentratie, een ton zelfvertrouwen en heel veel succes! You can 

do it;) 
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