Schoolkrant november
‘18
Jarigen van de maand:
5 : Remy K3
12 : Ellen
13 : Jayden L3 , Kaan L3
17 : Imany L1 , Nelke L1 , Jaiden L2
20 : Artuur K2 , Iliano K3
26 : Aurelio L2
29 : Aylin K2

Belangrijke data december:

5 : Bezoek van de Sint
7 : GEEN SCHOOL , facultatieve verlofdag
10 : Toneel jongste kleuters
11 : 2e gr alles met de bal
13 : 3e gr schaatsen
14 : toneel oudste kleuters
20 : ouderavond KO en LO
22 : start van de kerstvakantie

Klas Nath
In november mochten we een nieuw vriendje verwelkomen in onze klas, nl Santino.
Ondertussen is hij al helemaal iemand van onze klas. We waren vooral in de ban van
Sinterklaas. We knutselden, zongen en dansten op sinterklaasliedjes en de verkleedkoffer
met Sint en Piet spullen was een topper. We deden een onderzoekje naar drijven en zinken ,
we werkten rond en met afval en tijdens de voorleesweek werd er extra veel voorgelezen
door een ander juf, mama’s, Nath , …

Klas Katia
Tijdens de week van het afval probeerden we een extra inspanning te leveren door te
Werken aan een afvalarme boekentas. De kleuters van Katia gingen na welke producten en voedingsmiddelen je dan
wel of niet meer neemt naar school. Vb je kan beter een navulfles gebruiken dan een wegwerp drinkfles. Je kan beter
een stuk fruit eten in plaats van een voorverpakte koek. De verpakking ( de schil) van het stuk fruit kan je
composteren. Elke dag komen de leerlingen van Marjan onze compostemmer leegmaken en helpen zo om onze
afvalhoop te verkleinen.

Omdat het koude dagen begonnen zijn, hebben we voederbollen geplaatst voor de vogels op de speelplaats. De mama
van Meede had deze pracht werkjes gemaakt.

Klas Ann
November is weer omgevlogen, met 2 nieuwe letters: de B en de S. We gingen naar de
Bibliotheek, werkten rond Bos, Bloemen, Boten, maakten Bananenconfituur,… Ook
de Sint is in onze klas gearriveerd, met Schoenen, Schoorsteen, Staf,… We maakten
onze eerste contracten met spelletjes en opdrachten en tekenden plannen van onze klas,
met een route om de Spiekpiet te zoeken.
We vierden 3 jarigen: Artuur en Aylin werden 4 jaar, Iliano al 5! We gingen zelfs op
uitstap naar het Heempark, om Aylin haar verjaardag te vieren. Snuffel, het egeltje,
leidde ons rond in het park en het bos terwijl we allerlei bosgeuren en kriebeldiertjes
zochten.

Klas Kristie / Mutlu / Elisabeth

Deze maand hebben we al twee nieuwe letters geleerd: “B” en “S”. We hebben veel
activiteiten gepland rond deze letters. Zo kwamen we met gekke brillen naar school,
maakten we bloemen met servetten, versierden we ballonnen etc.

De kinderen zijn helemaal in de ban van Sinterklaas, we hebben al veel liedjes gezongen,
een rollenspel gespeeld, krulletjesbaarden gemaakt, stoomboten gebouwd, het Sint- Ergerje- Piet spel gespeeld,… We kijken uit naar de komst van Sinterklaas in de school!

Naar aanleiding van de voorleesweek, zijn we naar de bib geweest. Het was een hele leuke
uitstap!
Hiep hiep hoeraaaaa voor Stella en Remy! Zij zijn deze maand verjaard.

Klas Kirsten
Wat zat de maand november weer boordevol leuke en leerrijke activiteiten!
Tijdens ‘ de week van het afval ‘ gingen we op uitstap naar het containerpark in Termien en
knutselden we Sinterklaasbootjes, Zwarte Pietjes, … met afvalmaterialen.
We maakten ook onze 1ste klaskrant: een krant met onze avonturen en belevingen
van de herfstvakantie.
Hiep hiep hoera voor Nelke en Imany: zij werden een jaartje ouder en dat vierden we met
zelfgemaakte speculaas en lekkere pannenkoeken.
Mirac kreeg alle kinderen uit ons klasje warm, om iets te vouwen nadat hij zijn zelfgemaakte
vliegtuig in de praatronde had getoond. Er werd hoedjes, bootjes en vliegtuigjes gevouwd en
natuurlijk trokken we met veel plezier naar buiten om die uit te testen.
Op naar de laatste maand van dit jaar!

Klas Martine / Lynn
Deze maand hadden we 3 jarigen in onze klas
Jaiden Vanlingen, Jayden Gubbelmans en Aurelio

Een dikke proficiat en hieperdepiep hoera !!!!
We werkten aan ons project “ Weg met het afval”
De kinderen maakten prachtige affiches.
Ook voor ons project “Heelal en ruimte” maakten de kinderen mooie
vrije teksten over aliens. Ze maakten ook een kijkdoos over de ruimte.

Dit is de vrije tekst van Liam:
“Buitenaardse wezens zijn anders dan mensen.Ze komen van de ruimte
en ze gaan slapen en eten en babbelen en spelen met elkaar
Ze knuffelen en ze zijn vies en slijmerig maar toch vrienden.”

Klas Marjan

Een leuke maand in november want we zijn gaan schaatsen!
We vierden de verjaardag van Kaan en Jesper, hoera!
We hielden ook een instrumentendag waarop iedereen die het wou, een instrument mocht
meenemen. Samen muziek maken is zo leuk. We hebben zelfs zelf een liedje geschreven. Dit liedje
hebben we dan laten horen aan de ouders op onze vrije tekstenbattle.
De ouders zijn naar onze BATTLE komen kijken, dat was echt een heel spannende dag en super
leuk!

Klas Katrien
Hallo allemaal
Tijdens de maand november maakten we dierenpaspoorten. Zo leerden we heel wat bij over
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels en vissen. We ontdekten dat sommigen vleeseters of
planteneters zijn, maar ook dat er alleseters zijn. We zochten uit of de dieren ademden door kieuwen
of door longen en waar ze leefden. Ook moesten we te weten zien te komen of de dieren uit een ei
geboren worden of levend. We maakten nog een creatieve verwerking van ons dier.

We maakten een uitstap samen met de klas van Marjan naar C-Mine waar we in Park Katrol creatief
aan de slag konden met allerhande materialen, dat was plezant!

We gingen een namiddagje schaatsen in de Schaverdijn in Hasselt. We hadden de schaatsbaan bijna
helemaal voor ons alleen, zaaalig!

Klas Rabia
Deze maand hebben we volop gewerkt rond afval. De kids hebben tijdens het
project zelf alle touwtjes in handen genomen. Ze hebben verschillende
onderzoekjes gedaan, een quiz gespeeld, afval opgeruimd, het bezoek aan het
containerpark en de kringloopwinkel geregeld en nog veel meer. Om ons project
van afval af te sluiten, mochten de leerlingen hun eigen outfit met allerlei afval
ontwerpen. Tijdens het forum liepen ze met hun afval-outfits als echte modellen
op de catwalk! Ook hebben we eindelijk onze klasdeur versierd. Vertrekkende van
een foto van zichzelf, maakten de leerlingen een popart - zelfportret.

