
Nota, maandag 29 september ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

30 september 2014: ouderraad om 20 uur in de koffieklas. 

16 oktober 2014: Halloweenhappening! Meer nieuws volgt later. 

17 oktober 2014: Pedagogische studiedag, geen school wel opvang. 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi/Joke 

Deze week ontdekken de kleuters via een poppenspel dat Jules enkele huisdieren heeft. Een 

hond en een goudvis. We doen aan de hand van deze knuffels een waarneming van deze 

diertjes, we gaan ze ook uitbeelden en spelen boze en lieve dieren na. Er komen ook twee 

echte goudvissen in onze klas voor in onze aquarium. We doen een waarneming van deze 

vissen en knutselen een aquarium. Hierbij leren we scheuren. Verder knutselen we ook een 

hondje, we leren een versje over een poes met een kriebelsnor, we spelen een voelspel 

(hondenbeentjes van Rufus zoeken) en we bouwen een hok met de blokken voor al onze 

dieren. Groetjes, juf Heidi en Jules. 

Donderdag gaan we kijken naar een nieuw vriendje die ons in de klas samen met Jules 

gezelschap komt houden, hmmm wat zou dat zijn... 

Vrijdag gaan we een herfstwandeling maken dus vergeet zeker jullie sportschoenen of 

regenlaarzen niet. (schoenen die tegen het vuil/nat kunnen)  

Groetjes Juf Joke 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

Ons buikje zit nog goed vol met lekker fruit! Sinaasappelsap persen en appelmoes maken 

waren echt een hele belevenis! Ons fruitkraampje had steeds veel klanten en we hebben al 

veel verkocht! Op donderdag bracht Aleksander tijdens zijn natuuronde blaadjes ,veren en 

nootjes mee. Wij waren zo enthousiast dat we ook over noten en blaadjes willen leren!  

De herfst is net begonnen! Deze week gaan we herfstblaadjes en vruchten in de klas brengen,  

we gaan ook noten rapen van op onze speelplaats. We gaan volop experimenteren met 

verschillende herfstbladeren, noten en herfstdieren, reeksen maken met kastanjes, maar we 

gaan ook bladeren opvegen met borstel, vuilblik en tuinhandschoenen. In ons fruitkraampje 

kunnen we nu ook eetbare herfstvruchten kopen en verkopen! We leren Olivier kennen, een 

beertje die een geel herfstblaadje volgt en hierdoor zijn mama en papa kwijt is...  

Maar ook Anna speelt graag in de herfstblaadjes met haar laarzen aan! Zij helpt haar papa in 

de tuin. We gaan bewegen als een wandelende boom en leren ook een liedje over de 

herfstblaadjes. We gaan zelf een bos maken met natuurklei, takken, bladeren en noten en 

tekenen bladeren met wasco's. We sluiten deze week af met een exploratietocht naar het 

Koningin Astridpark om daar zelf blaadjes te gaan rapen! Kortom, het wordt een echte 

herfstweek!  Groetjes, Juf Lien  

 



Leefgroep France 

  Deze week starten we met een nieuw project: ‘Herfst’! Op de speelplaats 

verzamelden we al heel wat noten! Maar welke noten bestaan er allemaal, waarom verliezen 

de bomen hun bladeren, mag je alle noten eten, hoe merken we dat het herfst is, en wat doen 

de diertjes in het bos tijdens de herfst? We bekijken de prachtige kleuren van de bladeren, 

gaan allerlei soorten noten waarnemen, gaan tellen met noten, luisteren naar het verhaal 

‘Ritseldans en notentaart’, vormen herfstwoorden met onze letterdoos, leren een tel-lied over 

bladeren, en schilderen een boom met prachtige herfstkleuren. Op vrijdag gaan we op uitstap 

naar het bos: laarsjes niet vergeten AUB!! Vele herfstgroetjes! 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: hoeveelheden tot 5 vergelijken / de cijfers 5 en 0 schrijven / de symbolen =, 

≠,  of  / hoeveelheden 0 tot 3 splitsen (splitshuisjes) 

Bewerkingen: optellen tot 5 / het symbool + 

Meten: voorwerpen vergelijken  naar lengte, gewicht en inhoud 

Toepassingen: Problemen leren oplossen ‘mijn lievelingsdier’ 

                    

Taal: 

 

 

 

Lezen: steunwoorden oefenen / zinnen lezen bij een tekening / neus en eu / uit, naar, onder / 

vragen lezen en antwoorden 

Luisteren: naar de kinderboerderij / sprookjes / Hans en Grietje 

Taalbeschouwing: rijmwoorden zoeken 

Teksten: we tekenen het sprookje ‘Hans en Grietje’ 

 

W.O. / Project: 

Verkeer: schoolomgeving ‘een plek voor jou, een plek voor mij’ / ‘ik stap en ik kijk’ 

Muziek: we oefenen ons lied ‘Fantastika’ verder in  

Ict: we leren de computer correct aan- en uitzetten / we schrijven onze naam op de computer 

Hoekenwerk 

Beeld: we maken een herfstcollage met het schilderwerk van vorige week ‘de herfst’ van 

Vivaldi 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 
               GEMAKKELIJKE KLEREN EN GEMAKKELIJKE SCHOENEN AANTREKKEN!!! 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ouderkerk.nl/plaat.php%3Ffileid%3D3757%26f%3Dd741bb4dc6dff3fa91563401a70ffb51168203a661e15515426b46f81c6a71ded7bce7fea4027e7ea15c4827c1829b587caf0ae00b6fe2d28683cbf2ed50f0b5&imgrefurl=http://www.ouderkerk.nl/actueel/nieuws_3278/item/zwembad-de-baan-1-mei-open_8555.html&h=200&w=200&sz=4&tbnid=-fl2RORunM72HM:&tbnh=86&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3Dzwemmen%2Bpictogram%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=zwemmen+pictogram&usg=__ExvU94assIKB-4nVL_E1s1d8TCk=&hl=nl&sa=X&ei=uEhkUOnrLuWb1AXF3IFg&ved=0CBgQ9QEwAg


Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: Structureren van de getallen tot 20 – optellen en aftrekken tot en met 20 (ook met 

brug)-  vergelijken en gelijkmaken van getallen tot en met 20. 

Meten en metend rekenen: weekkalender – uur en half uur 

Meetkunde: eenvoudige blokkenbouwsels 

Toepassingen: problemen leren oplossen “mijn klas” 

 

Taal: 

Lezen: technisch lezen: woorden met twee medeklinkers achteraan 

            expressief lezen: verhaal “ naar huis” 

Taalbeschouwing: woorden rubriceren - sorteren 

Schrijven: woordkaart: woorden met “ui” 

 

Project: 

Bekijken van de soorten kalenders: verjaardagskalender – maandkalender 

Waar woon ik? Wanneer ben ik jarig? 

Muzische vorming: 

Drama: uitbeelden van een verhaal 

Muziek: lied “Hansje pansje kevertje” 

L.Opv: morgen gaan we zwemmen. 

 

Leefgroep Diederik 

Week 29/09/’14 tot 03/10/’14    Leefgroep Diederik 

Ook deze week zijn we onze weg nog kwijt. Maar weten wel al uit welke richting de wind 

blaast! We kennen de hoofd- en de tussenwindstreken. We hebben zelfs enkele zinnetjes 

geleerd om ons helpen: Nooit Oorlog Zonder Wapens. En ook: Nooit Ontbijten Zonder Worst.  

Deze week leren we ons te oriënteren op de zon. Waar komt de zon op? Waar gaat ze onder? 

Hoe zit het met onze schaduw? En… we gaan op schattenjacht!! 

We hebben vorige week onze eerste vrije tekst voorgesteld aan elkaar. Dat was leuk! Deze 

week gaan we opnieuw een tekst schrijven over wat we graag doen en goed kunnen. We gaan 

op zoek naar onze talenten. En we geven elkaar complimentjes   

We oefenen verder onze tafels van 5 en 10 en de tafels van 2, 4 en 8. We bekijken ook samen 

de tafels van 3, 6 en 9 en de tafel van 7. En we leren eerlijk verdelen. Breuken dus   

Ik wens iedereen weer een heel leuke, leerrijke week toe! 



Leefgroep Carine: 

De belangrijkste opdrachten voor rekenen de voorbije week waren het remediëren van de 

eerste grote toets, stambreuken, cijferend delen en 

lengtematen. We meten onze lengte (hoewel het bij 

de dokter wat preciezer kan zijn) en we gingen ook 

buiten aan de slag  gewapend met het gepaste 

materiaal, papier en een stylo.  Af en toe een kleine 

toets is al eens nodig om de leerstof vast te zetten. 

Het spellingprobleem in de derde woordkaart was de doffe e in woorden op -ig(e). We 

hadden over zender, boodschappen en ontvangers. We kennen de woordenschat rond 

paarden en we leerden er ook een paar spreekwoorden over. Heel fier mogen we zeggen dat 

alle kinderen een boek gelezen hebben (of toch bijna) en dat we volop bezig zijn met de 

boekenrondes. Als iedereen aan de beurt geweest is, houden we nieuwsrondes 

zodat we weer een paar weken de tijd hebben om een nieuw boekje te lezen. Een 

lijstje met data kan je terugvinden in de schoolagenda. Voor  verkeer babbelden 

we over ons gedrag aan de bushalte en op de bus en ook over hoe we onze fiets 

moeten parkeren. En we leerden een rebus oplossen. In de ICT-klas werkten we onze 

fantasietekst over ons project en maakten we onze identiteitskaarten af. We vulden voor de 

eerste keer onze tijdsband aan met de geschiedenis van het paard en van de ruimte. 

Een paar kinderen waren niet zo gelukkig met de grote spin die we in onze wasbak vonden. 

Een boek over dieren hier bij ons en een krantenartikel brachten meer duidelijkheid. De spin 

bracht ons bij het boek  “Het boek van bang”. We zijn op zoek naar de 

DVD “De pagemaster” omdat daarin ook een kind in heg begin bang is 

voor alles. Deze week zouden we graag aan onze projecten verder 

werken en er iets rond knutselen.  

Deze week gaan we niet zwemmen. 

 

Leefgroep Lynn 

Beste ouders,  

Eerst en vooral mijn excuses voor mijn kortstondige afwezigheid op maandag. Een korte maar 

noodzakelijke medische controle is hiervan de oorzaak.  

 

Voor rekenen nemen we hoofdzakelijk de structuur van kommagetallen, hoekgrootte en een 

algemene herhaling van cijferen onder de loep. De toetsenplanning staat reeds in de agenda 

van uw kind genoteerd, deze week krijgen ze ook een 'FrigoPlanning' mee: eentje voor thuis 

op de koelkast te hangen dus :). 

Deze week nemen we in taal de woordsoorten nogmaals onder de loep. Bijvoeglijk 

naamwoord, zelfstandig naamwoord, lidwoorden, ze kennen voor ons geen geheimen meer!  

Donderdag is de open-boektoets rond het menselijk lichaam. Uw kind wordt hierin goed 

begeleid maar dient ook thuis de op school aangeduide tekst te ordenen. Zo krijgt de 

infobundel structuur en vinden ze het antwoord makkelijker terug.  

Hoekenwerk wordt alweer heel plezant, en de noten, daar maken we iets lekkers mee op 

vrijdag. Ideetjes zijn welkom!  

Druk maar leerrijk, zo hebben we het graag!  

Tot de volgende keer maar weer,  

 

Lynn en het vijfde  

 



Leefgroep Ruben 

 

Liefste lezers, 

 

Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 

trappen van vergelijking. Jullie zijn leuk, leuker, leukst. 

 

 
 

We bekijken de verdubbeling van de medeklinker na a, e, i, o of u. 

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over getallenkennis: structuur natuurlijke getallen, hoofdrekenen: 

kommagetallen en breuken, breuk nemen van getallen / breuken + en –, cijferen, alles 

herhalen voor de grote toets volgende week, meten: schaalbegrip en schaalberekening, 

meetkunde: vierhoeken tekenen en construeren, toepassingen: bruto, netto en tarra. 

 
 

Wat betreft de lessen Frans werken we deze week aan de derde module: “Des lettres pour 

Didier”. 

Voor project gaan we een kijkje nemen naar de geschiedenis van ons land. 

Op dinsdag gaan we zwemmen, vergeet dus jullie zwemgerief niet!   

 

 

 

Lieve groetjes, 

Leefgroep Ruben. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kB1KU4HzEsVIeM&tbnid=KKqYSqWtHaUJ6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://draadenpapier.blogspot.com/2012/08/pompebled-haken.html&ei=fidAUrOGDJOa0AXSx4GQBg&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNE94pU9EFiT9QfSbVlKV6mkimSqGA&ust=1380022490918178

