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Jarigen van de maand:
5 : Remy L1
8 : Thiago L1
12 : Ellen
13 : Kaan L4
16 : Ciska L3
17 : Stella L1 , Imany L2, Nelke L2
20 : Artuur K3 , Iliano L1
24 : Aliya L1
26 : Aurelio L3
29 : Aylin K3

Belangrijke data december:
3 : toneel 2e gr Wolinoti het houten kind
4 : Bezoek van de Sint en zijn pieten
5 : 3e gr schaatsen
6 : dagje vrij !!!!!!!
11 : ateliers LO
17 : toneel Licht jongste kleuters
18 : forum
19 : rapport 2 ouderavond LO en KO

Klas Nath/ Jill
Na de herfstvakantie zijn er 3 nieuwe kleuters in de klas gestart: Lune, Nora en Amelie. Welkom in onze
klas! Ze hebben een goede start gehad en doen het alle drie heel goed in de klas. De maand november
stond vooral in het teken van Sinterklaas. De kleuters waren super enthousiast over de intocht van
Sinterklaas. Het verkleden als Sint of Piet was heel populair. Ook hebben we een stokpaardje versierd,
want het paard van Sinterklaas mocht zeker niet ontbreken. We hebben ook nog liedjes gezongen en
enkele knutselwerkjes gemaakt.
Deze maand hebben we een leuke schrijfdans gedaan met scheeschuim. Sommige kleuters vonden het
eerst wat vies, maar daarna heeft iedereen volop geëxperimenteerd met het scheerschuim op tafel.
Deze maand hebben we ook een nieuw speeltuig gekregen voor op de speelplaats. Onze klusjesman
Antonio heeft dat voor ons gemaakt. Wat waren we blij!

Klas Katia

Na de herfstvakantie zijn de kleuters van de muizenklas er weer goed ingevlogen. Zo
leerden ze onder andere over afval. Het is heel belangrijk dat we zo weinig mogelijk
afval produceren en het afval dat we hebben goed recycleren. Daarom gingen ze op
buurtwandeling naar de glascontainer. Ze leerden ook knutselen met afval.

Er kwamen veel techniekactiviteiten aan bod: vb wat is haken? , onderzoek over licht en
zwaar, in verband bouwen,…
Sophia leerde de andere kleuters zelfs yoga.
Jolien had ook leuk nieuws te melden. Haar zusje, Laurien, is geboren. En haar
vriendinnetje Meede is de volgende in de rij die grote zus mag worden dit schooljaar. Er
is ook een nieuw vriendje in onze klas: Xam.
De muizenklas heeft dus een echte goed- nieuws- krant.

Klas Ann
November zat vol met leuke plannen, activiteiten en uitstappen. Zo bracht
Esmée een knutselkoffer vol fimo voor ons mee. Samen maakte iedereen zijn of
haar eigen persoonlijke pen om in de klas te gebruiken. Super leuk en goed
gedaan!
Voor onze letter ‘E’ gingen we op bezoek bij de ezelboerderij ‘Asina’. Hier heeft
iedereen genoten van het knuffelen, borstelen, verzorgen, eten geven,… van de
lieve ezeltjes. Dankjewel Jean-Paul en Helga voor de super fijne ontvangst, en
voor de ouders/grootouders voor het vervoer.
We gingen met onze klas ook nog op bezoek in de grote bibliotheek van Genk
om meer te weten te komen over de leesmicroben. Ook gingen op zoek naar een
piratenschat op schateiland, dat was heel leuk! Na allerlei opdrachten kregen we
van De Voorzorg lampjes cadeau, om goed zichtbaar te zijn in het donker.
Kristie kwam ook in onze klas langs met houten poppetjes waarmee we onszelf
speelden. Dit vonden we zo fijn dat we het nu ook regelmatig zelf gebruiken ☺
En we vierden deze maand 2 verjaardagen: Artuur en Aylin werden allebei 5
jaar, dikke zoen!!!

Klas Britt / Kristie
Met de bus naar het Toneel ☺ Muziek Mekaniek heette de voorstelling die plaats vond in de Cmine.
Het was een muzikale voorstelling met een grappige dokter die toverkunsten liet zien: Zo toverde hij
o.a. een vlam om in een bloem en liet hij met zijn dirigentenstokje bloemetjes dansen. De kinderen
waren erg verwonderd en vonden het superleuk! Voor herhaling vatbaar! ☺

Ook de Sint is in het land en dat hebben de kleuters opgemerkt! Sommige kleuters mochten hun
schoentje thuis zetten; andere kleuters hebben de Sint al ontmoet. Maar één kleuter had de
volgende vraag: ‘’ Wanneer komt de Sint naar onze school ? .. Zo maakten we samen in de klas een
aftelkalender van pakjes en kunnen ons nu verheugen op zijn komst! ☺

Klas Kirsten
Ons hoogtepunt van de maand november was natuurlijk ons supergeslaagd boerderijkamp, waar
we 2 onvergetelijke dagen beleefden ☺.
Deze maand zijn we gestart met plannetjestijd: 2 keer per week beginnen we ons dagje met het
uitvoeren van een plannetje. Dan kan iets beeldend zijn, maar ook een vrije tekst of een
wiscreatie: superleuk en leerrijk!
In de lente zullen we kunnen genieten van mooie bloemetjes, want we plantten samen met de
Groendienst bloembollen aan de straatkant voor onze school… Daar genoten we duidelijk van!
Samen met Kristie maakten we ook een klasopstelling met houten mannetjes, om te kijken hoe
alle kinderen zich voelen in onze klas en op de speelplaats.
November was echt wel een feestmaand, want we vierden de verjaardag van 5 lieve kids: Remy Stella - Iliano - Aliya en Thiago: een dikke proficiat!

Klas Martine / Yves
Hieperdepiep hoera voor Imany en Nelke.
Onze jarigen van deze maand. Dat wordt feesten.

En dan was het zover.
We gingen op kamp. Boerderijklassen!!!
We beleefden 2 onvergetelijke dagen. Heerlijk om jullie zo blij te
zien.
We mochten spelen in de grote speeltuin , knutselen met afval en de
dieren op de boerderij verzorgen.
We hebben een kunstkoe gemolken, koeien eten gegeven en stallen
geborsteld.

Klas Marjan

In de maand november vierden we de verjaardag van Jesper, Kaan en Yusa Ali.
Proficiat jongens! We leerden meer bij over afval door het maken van afvalposters. We
zijn er ook van overtuigd dat er minder afval op school moet zijn. We stelden ons gezin
voor aan elkaar en leerden elkaar dus ook weer een beetje beter kennen. We deden
ook nog een lesje sociale vaardigheden over omgangsvormen en leerden dat we op
verschillende manieren kunnen reageren op een situatie die we niet leuk vinden. Hier
gaan we dus ook verder mee leren omgaan.

Klas Dorien
De maand november startte voor ons met “de week van het afval”. Een week waarin
we bijvoorbeeld opnieuw even gingen kijken wat in welke vuilbak thuishoort. Samen
hebben we enkele posters gemaakt en die aan elkaar voorgesteld. Ook hebben we
vanaf dat moment een derde vuilbakje in onze klas, onze GFT- emmer! Verder heeft
het vierde mogen genieten van een uitstapje naar de bibliotheek. Te voet gingen we
samen op pad richting de stad. In de bibliotheek vertelde ze ons meer over de
wondermooie en zeer interessante wereld van de strips. We mochten vertellen over
de strips die we al kende maar ontdekte ook heel wat nieuwe strips. Ken je
bijvoorbeeld het stripboek ‘Diep in de zee”? Het staat boordevol interessante weetjes
over de onderwaterwereld. In onze klas hebben we even stil gestaan bij onze
dierbare familie, vooral ook ons gezinnetje. Ze zijn zo belangrijk voor ons en eigenlijk
verdienen ze een plekje in onze klas. Dat hebben we dan ook gedaan! Op deze
manier is onze familie altijd een beetje bij ons. We willen van dit moment ook zeker
gebruik maken om Ciska en Aurelio nog een keertje te feliciteren met hun
verjaardag, wat een leuke (en lekkere!) feestjes waren me dat! Blijf ons zeker volgen
op de blog voor alle updates over onze klas. Er staan heel wat spannende activiteiten
op ons lijstje!

Klas Rabia/ Lynn
In De Maten gingen we op zoek naar zwammen, vruchten van bomen, bladeren
en leerden de kinderen te determineren. Ook speelden we de natuurquiz en
leerden we voedselkringlopen te bedenken. Het was genieten tijdens de
zonnige namiddag in het bos.
Make, de oma van Joke, en haar vriendinnen kwamen naar onze school om ons
te leren kantklossen. We mochten een slang maken die je tussen een boek kon
steken. De kinds vonden dit echt een geweldige techniekactiviteit.
Na de verwerking van onze projecten van het dierenrijk, besloten we om een
mindmap te maken. Met een mindmap kan je op een eenvoudige, leuke en
visuele manier de leerstof structureren. Sommige kinderen maakten mindmaps
op papier en gebruikten kleuren en tekeningen , terwijl andere leerlingen dit
liever op de computer deden. De resultaten waren prachtig.
Ook kwam Anne-Marie van het CLB uitleg geven aan onze leerlingen van het
zesde leerjaar over de hervorming van het secundair onderwijs en de
keuzerichtingen.
Tijdens plannetjes werden er in klas Lynn drie vreemde taallessen uitgewerkt
en gegeven. We leerden o.a. tellen in het Duits, Engels en Spaans. Ook kunnen
we nu enkele dieren opnoemen in het Duits, Engels en Spaans. Het waren hele
leerrijke en leuke lessen.

