Schoolkrant
oktober ’18.

Jarigen van de maand:
2 : Nelle KO3
5 : Jitse KO2
7 : Recep LO3
10 : Jeff LO5
16 : Amira LO6
19 : Keano KO1
20 : Ellie LO3, Luca LO6
26 : Yusa Ali LO2
27 : Berrin KO1
29 : Quinn J KO1, Carmen

Belangrijke data november:
12 : 2e graad schaatsen
19 : speculaasverkoop
24 : kienavond
28 : forum
30 : 1e graad C-Mine

Klas Nath
Oktober was een bezige maand. We deden heel wat onderzoekjes over huisdieren, tamme en
wilde kastanjes en dennenappels.

Ook gingen we samen met de klas van Katia op boswandeling in Bokrijk. Dat was een hele
mooie voormiddag: mooi weer, een fijne groep, veel helpende handen en een prachtige natuur
in al haar kleuren en geuren.

Het was ook de tijd van Halloween en daarom versierden we de klas en eindigde de maand
met een fijn halloweenfeestje en lekkere soep van Carmen. Fijne herfstvakantie iedereen.

Klas Katia
Voor werelddierendag hadden de kleuters van Katia kriebeldiertjes van bij
hun thuis meegebracht. In de klas werden de dieren eerst waargenomen.
Eens de kleuters goed wisten welke dieren ze meegebracht hadden, zochten
ze op in welke woonomgeving deze dieren graag wonen. Daarna werden ze
terug op hun favoriete plek vrij gelaten. Ook gingen de kleuters zelf op
kriebeldiertjes speurtocht op onze speelplaats. Zo werden er nog veel
verschillende dieren gevonden.
Nadat de dieren goed verzorgt werden , werd Katia ook door haar kleuters
en ouders in de watten gelegd. Ze kreeg een mooie” klasstempel’ ter ere van
de dag van de leerkracht.

Onder een stralende zon, gingen de kleuters van Katia samen met de kleuters
van Nath op herfstwandeling in bokrijk. Deze maand mochten we verjaardag
van Keano en Quinn vieren. Proficiat!

Klas Kristie / Mutlu/ Elisabeth
Oktober zijn we gestart met een feestje voor Nelle, want zij werd 5 jaar! Proficiat meid.
We gingen ook samen met de klas van Ann op stap. In de bossen van Hengelhoef hielden we een leuke
herfstwandeling, vol met opdrachten en spelmomenten. Het was een hele leuke dag samen!
We kregen de laatste 2 weken ook een nieuwe juf in onze klas, Elisabeth. Samen leerden we de 1 ste letter van de
week, de ‘h’ . We maakten een kapsalon in de klas voor het haren-verzorg hoekje, leerden over spinnen en
skeletten van Halloween en nog veel meer. Na al deze onderzoekjes, spelletjes, opdrachten en rondes gaan we
een weekje goed uitrusten, na de vakantie kunnen we Kristie weer verwelkomen, met een nieuwe letter van de
week. We kijken er al naar uit ☺

Klas Ann
Oktober is ook al weer om gevlogen! We vierden de geboorte van Sena, het babyzusje van Aylin en Jitse en
Berrin zijn allebei 4 jaar geworden. Proficiat!
We gingen samen met de klas van Kristie naar Hengelhoef voor een leuke herfstwandeling in de bossen en tussen
het moeras. Dat was een hele leuke dag, vol zoekopdrachten en spelmomenten, we hebben er van genoten!
We hebben ook een 1ste letter van de week geleerd: de ‘h’, van handen, hoeden, huizen, hartjes, honing, heksen,
halloween… Na het harde werk van de voorbije 2 maanden gaan we genieten van een weekje welverdiende rust en
ondertussen kijken we al naar de plannen rond onze nieuwe letter van de week… ☺

Klas Kirsten
Naar aanleiding van Werelddierendag startten we in de maand oktober met ons dierenproject.
We deden een superleuke uitstap naar de dierenarts, waar we ook een antwoord kregen op al onze
onderzoeksvragen i.v.m. dieren. In groepjes maakten we dierenposters over de soorten dieren en we gingen in
het bos op zoek naar kriebeldiertjes.
Tijdens onze rekenlessen leerden we de getallen van 0 t.e.m. 6 en bij Nederlands maakten we kennis met heel
wat nieuwe letters. We trokken naar buiten om de symbolen = en ? in te oefenen en we experimenteerden met
water toen we werkten rond ‘ inhoud ‘.
De 2de maand van dit schooljaar sloten we af met een tof Halloweendagje: verkleed naar school komen, naar
een Halloweenverhaal luisteren, spookjes knutselen en natuurlijk ook lekker smullen van mooi versierde
koekjes en cupcakes. Een hele fijne vakantie en op naar de volgende maand!

Klas Martine / Lynn
In oktober hebben we alles over dieren geleerd in ons project
“ Dierensafari”.
Zo zijn we op zoek gegaan naar kriebelbeestjes in onze schooltuin.
Maar ook hebben we geknutseld en duowerkjes gedaan.
In het techniekatelier hebben we geprobeerd om constructies te maken
door spaghetti te verbinden met elkaar met marshmallows.

En dan zijn we in de ban van Halloween.
De klas wordt versierd met een groot spook dat “Liesbeth” de mama van
Mattia gemaakt heeft.
Natuurlijk vieren we Halloween in de klas met een klasprojectje:
“ Heksenstad”.

Vlieglessen met de bezem, toverdrankjes maken, heksenkapper en
griezels tekenen en nog meer. De mama’s maakten een heerlijke
pompoensoep met spinnetjes.

Klas Marjan
Een leuke maand in de 2de graad van Marjan!!
We hebben allerlei dingen gedaan. We hebben heel wat levend rekenen gaan.
Voor ons project België hebben we onze leuke posters van de provincies afgewerkt.
We hebben enkele knappe verrassingsrondes gezien. We deden met de school ook mee met de actie:
‘draai niet rond de pot’ waar we lieten zien dat we tegen kinderarbeid zijn!
We hebben de maand afgesloten met een bezoek aan het vogel- en zoogdierencentrum. We zijn dus ook
gestart met een nieuw project over dieren. Later meer hierover…

Klas Katrien
Hallo allemaal!
Wat hebben we in oktober veel gedaan. We hebben al veel bijgeleerd tijdens wiskunde. In het derde
leerden we al tot 1000 rekenen. We sparen hiervoor 1000 kurken, dus wie van een wijntje of cavaatje
houdt, mag altijd zijn kurken bewaren en brengen naar onze klas! In het vierde leerden we al rekenen
tot 10 000. Enkele sfeerbeelden:

We zijn ook gestart met een nieuw project over dieren. We gingen naar het opvangcentrum om dieren
te spotten maar er waren in deze periode niet superveel dieren. We zagen wel de hangbuikzwijntjes die
laatst in het nieuws waren!

Ook vierden we deze maand de verjaardag van Nestor en van Ellie, nog een hele dikke proficiat!!!

Fijne vakantie allemaal!

Klas Rabia
Om Werelddierendag te herdenken, mochten de kids hun huisdier meebrengen en maakten we
prachtige collages van voedselketens, de wet van eten en gegeten worden.
Wij zijn naar de film 'Charlie and the Chocolate Factory' gaan kijken en daarna kregen we de kans om
de fantastische tentoonstelling van Tim Burton te bewonderen.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden we onze eigen verkiezingen in de
klas. In groepjes mochten we een partij oprichten en ons partijprogramma uitschrijven. Elke
enthousiaste partij heeft een opvallende affiche en leuke flyers ontworpen om campagne te
voeren. Daarna mochten we ons partijprogramma voorstellen aan elkaar en moesten we stemmen op de
partij die wij het beste vonden en 'dbv'(de business vrouwen), de partij van Amira, Janneke en Zyna
had gewonnen.
Op de laatste schooldag van deze maand deden we leuke Halloweenactiviteiten met de derde graad. De
hele school kreeg nog een heerlijke tas soep, getrakteerd door Carmen!
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.

