Schoolkrant
September ‘19

Jarigen van de maand:
7 : Lauren L3, Kaat L5
12 : Bryan K3
13 : Sterre L2
14 : Merel L3
16 : Jens L6, Kirsten
19 : Ömer K3, Rabia
20 : Finn K3, Mika L5
26 : Dean K2
28 : Loris L3

Belangrijke data oktober:
1 : K3 bezoek ZOL
2 : jongste kleuters uitstap boerderij
3 : 1e gr zwemmen
4 : klas Ann bezoek Wildpark
7 : wafelverkoop
9 : jongste kleuters hefstwandeling, LO atelier 1
10 : 1e gr zwemmen, ouderbijeenkomst on the Move ( 19u)
11 : L5 Kraak de kracht van Kaos
14 : Klas Marjan bezoek natuurhulpcentrum
17 : 1e gr zwemmen
21 : 2e gr alles met de bal , L1 CLB
23 : forum
24 : 11e gr zwemmen , L1 vaccinatie CLB , LO rapport 1
26 : start van de herfstvakantie

Klas Nath / Jill
Dit jaar zijn we het nieuwe schooljaar gestart met 11 kleuters. 10 Kleuters in de 1e kleuterklas en 1 instapper. Er
waren al heel wat bekende gezichtjes, maar ook enkele nieuwe.
Welkom, Sep, Danto, Wannes, Fien, Morten, Miray, Aylin, Silas, Santino, Kaï en Lyanna.

De kleuters hebben al heel wat gespeeld in de klas. Verkleden is iets wat ze graag doen, met de dokterspullen spelen
en verzorgen in het ziekenbedje, puzzelen en nog veel meer.
Over de dieren hebben we ook al heel wat geleerd. Er zijn al slakken op bezoek geweest in onze klas. We hebben
boekjes gelezen over dieren, dierengeluiden gemaakt en gekeken welke dieren streepjes of vlekjes hebben.

Er valt nog heel wat te ontdekken dit jaar in onze klas.
Nu komt oktober eraan, dat wordt ook weer een plezier!

Klas Katia
Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met 10 eerste kleuterklassers en 3 peuters. Dit zijn de
vriendjes van de muizenklas; Nicolien, Ines, Wassim, Meede, Bieke, Jolien, Maxim, Sophia,
Lares, Hatice, Talha, Arno en Leonardo.

We vierden ook al de verjaardag van Bieke en Jolien die in augustus jarig waren. We hebben
al veel blinkmomenten gehad in de klas. Iedereen die om de één of de andere manier ergens
in uitblinkt, krijgt de kans om te schitteren in ons blinkboek. Vb vriendelijkheid, jas alleen
aandoen, geduld,… .

Klas Ann
Welkom in onze egeltjesklas, bij juf Ann. Er zitten 24 kleuters in onze klas, 9
meisjes en 15 jongens. Eloise, Elina Marie, Moïra, Vinz, Ammar Yasir,
Amauri, Jasper, Quinn, Ali Imran, Aissa, Rinus en Ali van de 2de kleuterklas
en Finn, Jon, Berrin, Emin, Ali, Artuur, Ayla, Aloísio, Jitse, Esmée,
Bauke en Aylin van de 3de kleuterklas.
We hebben samen al heel wat leuke dingen gedaan: onderzoekjes van de
krab, de mummie, een sarcofaag, we bouwden piramides, ziekenhuizen en
kazernes en we werkten onze eerste contractjes af. De 3de kleuterklas ging
op bezoek in het ZOL en ook onze vakanties werden voorgesteld in de
vakantierondes. Het was heel fijn om al die leuke verhalen te horen!
We vierden ook al een paar jarigen: Aloísio, Amauri en Finn. Hieperdepiep!!!

Klas Britt / Kristie
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ons klasje werd vergezeld door een nieuwe kleuter :
WELKOM ANTONIO!

De maand september was een drukke maand:een nieuwe juf , nieuwe vriendjes , een nieuwe
klaswerking en maar liefst 4 jarigen: Aaron; Bryan; Ömer en Dean ! Dat betekent dus FEEST in onze
klas.

Ook onze onderzoekjes rond de slak waren interessant: Zo bouwden de kleuters een groot huis voor
onze naaktslak en zijn familie en hielden we een slakkenrace! Ook heeft juf Kristie met de kleuters
een glunderketting gemaakt zodat al de kleuters op hun beurt kunnen stralen !

Klas Kirsten
Naar het 1ste leerjaar, naar de grote klas … spannend!
We mochten op onze 1ste schooldag 4 nieuwe vriendjes verwelkomen en nu zijn
we met 16 kids in ons klasje: 11 jongens en 5 meisjes.
Voor alles was het een 1ste keer: onze 1ste letters die we leerden lezen en
schrijven, onze 1ste rekenles, onze 1ste zelfgeschreven vrije teksten, onze 1ste
zwemles,…
We trokken in september ook regelmatig naar buiten om te leren en natuurlijk
ook om nog eventjes te genieten van het zonnetje: patronen leggen, schrijven
in het zand, positiebegrippen ( op, onder, in, … ) oefenen, …
Omdat ‘ de wiebelende tandjes ‘ echt wel veel ter sprake kwamen in onze
praatrondes, voerden we leuke doe – opdrachten uit: tandendoosjes verven,
tandenkalender maken, tandenspelletjes spelen, een tandenboekje invullen, …
Wat kijken we uit naar de volgende maand … boordevol nieuwe plannen!

Klas Martine / Yves
Sterre en Felix waren deze maand jarig.
Een dikke proficiat en een warme knuffel voor jullie allebei.

We maakten een uitstap naar de Melberg. We gingen er picknicken en
ravotten in het bos.

We leerden elkaar beter kennen door over onze talenten te vertellen.

Ook ontdekten we punten, gebroken, gebogen lijnen en lijnstukken
op onze speelplaats. Ons klasdiertje is een huisjesslak.

Klas Marjan
De eerste maand van het schooljaar zit er alweer op. Wat vliegt de tijd toch. We zitten dit
schooljaar met 19 stoere kinderen in de klas waarvan 9 in het 3 de en 10 in het 4de. We hebben ook
al een eerste jarige gehad deze maand en dat was Merel. We hebben al heel wat geleerd en
hebben nog leuke plannen opstaan. Zo gaan we binnenkort naar het natuurhulpcentrum want hier
werd veel over gepraat in de klas. We zijn begonnen met plannetjestijd in de klas. Iedereen komt
met zijn/haar eigen plan naar de klas en mag hier dan 2 keer in de ochtend aan werken. Dit vinden
we best leuk! Hou vooral wekelijks onze blog in het oog want hier zal je al onze avonturen kunnen
volgen.

Klas Dorien

Wij zijn gestart in onze klas! We zitten met 17 jongens en meisjes in de klas. Negen kids
in het derde leerjaar en acht kids in het vierde leerjaar. We hebben ook 3 nieuwe
kinderen mogen verwelkomen in onze klas en daar zijn we super blij mee! De afgelopen
weken waren weken waarin we veel in orde moesten maken en veel dingen moesten
beslissen. Dit hebben we aangepakt als een echt team! Samen nadenken en samen
beslissen, dat kunnen we al goed. Wat wij allemaal uitspoken en leren kun je ontdekken
op onze blog. Volg ons zeker doorheen het jaar voor alle leuke updates en foto’s!

Klas Rabia / Lynn
Hallo, hier zijn we dan met onze eerste schoolkrant van het schooljaar. Wij zitten met
16 leerlingen in de klas van Rabia: 9 leerlingen in het vijfde en 7 in het zesde leerjaar.
In klas Lynn zitten we met 14 leerlingen. 6 leerlingen in het zesde leerjaar en 8 in het
vijfde leerjaar.
In de derde graad vliegt de tijd! De maand september is al om en wat hebben we hard
gewerkt. Tijdens de rekenlesjes stonden leuke lessen levend rekenen zoals ruimtelijke
oriëntatie en kijklijnen, meetstands, spiegelen, gewichten, enz. op het programma.
Spelenderwijs oefenen we steeds de nieuwe Franse woordenschat in en spelen we
rollenspelletjes om het Frans vlot te kunnen spreken. De tegenwoordige tijd, de apenen kattenafspraak, woorden met t als s, het onderwerp en de persoonsvorm… kwamen
aan bod tijdens de lessen Nederlands. Ook hebben we prachtige vrije teksten
geschreven. We zijn enthousiast bezig met ons project over het menselijk lichaam..
September was ook echt een feestmaand, want we hadden vier jarigen. Jens en Rabia
waren jarig maar ook Kaat en Mika. Nogmaals een dikke proficiat;)

