
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Schoolkrant 

oktober ‘17 

Jarigen van de maand: 

2: Nelle KO2 

5: Jitse KO1 

7: Medinah KO1, Recep LO2, Leen LO4 

10: Jeff LO4 

16: Amira LO5 

20: Luca LO5 

25: Jelle LO6 

26: Yusa Ali LO1, Nestor LO3, Serafino LO6 

27: Berrin KO1 

29: Carmen 

30: Jesper LO2 

Belangrijke data van de maand: 

10: Dag op wieltjes 

20: Dag van de leerling ( LO) 

27: Meester op de fiets 

29: Forum  

 

 

 



 

  

 

 

Voor werelddierendag gingen we met ons klasje naar de zorgranch Stappen. We mochten 

er paarden kammen, hen aaien en zelfs een ritje doen. Wat was dat een fijne en 

rustgevende ervaring.  

 

Tijdens de week van het bos gingen we met alle kleuters samen wandelen in de Maten. We 

moesten er een kleine opdracht doen. We vierden ook 3 jarigen die elk 3 jaar werden. 

Proficiat aan Jitse, Medinah en Berrin. Er was ook een wendagje voor de nieuwe kleuters. 

Na de vakantie komen Vinz, Emir, Elina-Marie en Moira ons klasje vervoegen. Deze maand 

was er ook halloween , en daarvoor kwamen we verkleed naar school en gingen we met de 

hele school op halloweenwandeling gevolgd door een traktatie op lekkere pompoensoep. 

We hadden ook ons 1e atelier: knutselen, spatten, muziek en verhaal, yoga of koken. Het 

was weer een leuke namiddag. Nu kan iedereen dus genieten van een deugddoende 

vakantie. 

   

 

Klas Nath 



 

  

 

 

 

 

Hallo, 

Deze maand hadden we maar 1jarige in de klas: Nelle werd 4jaar op 2oktober! Proficiat!  

Er kwamen heel wat huisdieren op bezoek in onze klas, op 4oktober was het Werelddierendag!  

We gingen met alle kleuters op herfstwandeling en deden een herfstatelier.  

We maakten zelf een verhaal en attributen voor een schimmenspel en experimenteerden volop met 

zaklampen en lakens. We hebben ook leren tekenen met onze voeten!  

Met ons klasje hebben we een leuk Halloween Atelier gehouden, heel fijn dat er zoveel mama’s en papa’s 
tijd vrij konden maken! 

 

Klas Ann / Els 



 

  

 

 

 

Weer een maand voorbij en weer zoveel bijgeleerd. 
 
Oktober is gestart met de 'werelddierendag. Het hoog bezoek op school waren de huisdieren van de 
kinderen. 
Wat verder op in de maand was het de 'week van het bos'. We maakten dan ook samen met alle kleuters 
een mooie herfstwandeling. 
In de klas stonden we ook niet stil. Onze letterwinkel is een feit. We begonnen ook met onze eerste echte 
'letter van de week' H. Uit de woordspin kwamen heel veel leuke activiteiten die we hebben gedaan. We 
maakten Hartjes met complimenten, hebben Hoedjes geplooid, hebben de letter H geschreven, onze 
Handen gedrukt, een boekje gelezen in de Hut en natuurlijk ons verkleed voor Halloween. 
Tot slot vierden we samen Halloween. Het boekje 'griezelfeest' en de griezelige plannetjes: slijm maken en 
makers knutselen van de kinderen maakten het feest compleet. De vrijdag voor de vakantie hadden we 
onze 1ste afsluiter. Het was een echt halloweenfeest met een halloweentocht door het bos, 
verkleedpartijen en lekkere pompoensoep.  

Nu is het tijd om allemaal wat vakantie te vieren. Na een deugddoende vakantieweekje vliegen we in onze 
nieuwe maand november!!! 

Kiri & Kristie 

 

 

 

Klas Kristie / Kiri 



 

  

 

 

 

Naar aanleiding van Werelddierendag en de natuurronde van Mattia startte tijdens de maand oktober ons 

project ‘ dieren ‘. 

We gingen in de buurt van onze school op zoek naar dieren, we maakten in ons klasje leuke dierenposters 

en losten onze dierenonderzoeksvragen knap op. 

Als kers op de taart deden we een superleuke uitstap naar de bijenhal in Bilzen, waar we heel duidelijk de 

koningin tussen een heleboel bijen herkenden. 

 

Op de laatste dag voor de vakantie deden we met alle kinderen van onze school een geslaagde 

Halloweentocht met opdrachten in ‘ De Maten ‘ en konden we onze talenten weer laten zien tijdens het 

2de schoolatelier. 

Een dikke proficiat voor ons klasgenootje Yusa, die 6 jaar werd in de maand ‘ oktober ‘. 

Op naar de volgende maand, vol met leuke en leerrijke activiteiten! 

 

Klas Kirsten 



 

  

 

 

 

EEN DIKKE PROFICIAT  voor de mama en papa van Nette en Lou. 

Nette is nu de grote zus van FEE. 

 

We hebben deze maand veel geleerd over dieren.                          

   

We hebben dieren uitgebeeld op de muziek van dierencarnaval. 

We hebben zeer mooie elfjes geschreven. 

Maar ook knijperbekjes gemaakt in de techniekhoek. 

 

Maar ook halloween. 

Joppe wist precies te vertellen waarom we naar heksenstad gingen. Hij zei: “ Om veel 

te lezen en dan te doen” 

De juf was blij want dat was het hoofddoel. 

    

 

Wisten jullie dat je heerlijke toverdrankjes kan maken met: 

spokenbloed, drakenbloed, spinnentand, keutels van een rat,  

zwarte stof , stinkwater, en sap van een vleermuis.  

Ook voor Ellie, Recep en Jesper: drie dikke kussen !!!! 

 

Klas Martine / Lynn 



 

  

 

 

 

Wat was oktober een leuke maand! We zijn gaan geocachen en hebben dus veel 

geleerd over de windrichtingen en het kompas. In 2 groepen trokken we door het bos 

om de cachen te vinden, dit was echt heel fijn. We zijn ook een nieuw project gestart: 

armoede. We hebben hier nu al veel rond geleerd en beseffen ook dat er niet alleen 

in verre landen arme mensen zijn, maar dat er zelfs in Genk heel veel armen leven. 

We hebben geleerd dat delen belangrijk is en konden dit ook supergoed. We 

mochten ook meedoen aan een project rond de nieuwe speeltuin van het Heempark. 

We mochten met onze klas ideeën geven en deze gaan ze dan gebruiken. Deze 

maand zijn Leen en Jeff ook jarig geweest, een dikke proficiat!! Geniet nu maar 

allemaal van een deugddoende vakantie!  

  

  

  

 

 

Klas Marjan 



 

  

 

 

 

In de maand oktober kregen we De Sfeer op bezoek. Zij leerden ons heel wat bij over 
armoede. Door toffe spelletjes leerden we om eerlijk te delen met elkaar. Heel hard bedankt 
aan De Sfeer en Szilvie om dit te organiseren.  
We stelden ook onze onderzoekjes over materialen en grondstoffen voor. Stuk voor stuk 
waren de presentaties PRACHTIG! Ik ben heel trots op mijn superleerlingen!  
We sloten deze periode af met een leuke Halloweenwandeling naar de Maten. Daarna 
konden we genieten van een kommetje overheerlijke soep die de mama’s voor ons maakten.  
Heel fijne en ontspannende vakantie allemaal! 
 

 
 
 

 
 

Klas Kathleen 



 

 

 

 

En ’t is herfstvakantie!!! Maar eerst nog een verslagje van deze drukke maand. Om 

Werelddierendag te herdenken, mochten de kids hun huisdier meebrengen en maakten we 

leuke collages van het dierenrijk.  

  

Eindelijk mochten de wetenschappers van de derde graad hun spectaculaire 

wetenschapsproefjes voorstellen aan hun (groot)ouders voorstellen. Knap gedaan! 

Op de laatste schooldag van deze maand maakten we met de hele school een Halloweentocht 

naar De Maten. Daar hebben de kinderen heel wat opdrachtjes uitgevoerd om de  

heksenspreuk te vervolledigen. Op school kregen we nog een heerlijke tas soep! 

 

 

We wensen alle kinderen en leerkrachten een fijne en welverdiende herfstvakantie!!!! Op de 

website van de school ‘‘www.freinetonthemove.be’ kan je nog meer lezen en onze leuke foto’s 

bewonderen. 

 

Klas Rabia 


