
Nota, maandag 13 oktober ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

16 oktober 2014: Halloweenhappening! Het vijfde en het zesde leerjaar mogen een zaklamp 

meebrengen en laarzen aandoen voor de halloweenhappening. 

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

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi/Joke 

Naar aanleiding van het halloweenfeest op school gaan wij in de klas al een beetje griezelen. 

We luisteren naar een verhaal over monstertjes en leren elkaar dat we niet moeten bang zijn 

van monsters en het donker, we knutselen een heksenhoed, kijken naar een poppenspel over 

een heks en een krokodil, … Groetjes, juf Heidi en Jules. 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

Vorige week hebben we onze herfstweek afgesloten met een vrolijk en warm herfstschilderij!  

Vorige donderdag kwam Heksje Mimi bij ons op bezoek en vloog met haar bezem naar de 

maan... Deze week werken we verder rond heksje Mimi en haar vriendjes.  

We gaan een heksenhoed knutselen, heksensoep maken met spinnen en herfstvruchten in de 

zandtafel en in ons sfeervol heksenhoekje. We gaan toverdrankjes maken en gaan spelen ook 

met heksenvingerpopjes met kleine bezems. We spelen ook het spel "Het huisje van Mimi".  

We leren ook een echt heksenliedje! We gaan spinnenballetjes rollen voor in de 

pompoensoep, dat wordt smullen! Donderdag om 18u00 komt Lotje, het kleine heksje, op 

bezoek in onze school! Zij vertelt ons haar fantastische avonturen! Kom zeker kijken! 

Vrijdag is het pedagogische studiedag, dus er is GEEN school!  

  

 Groetjes, Juf Lien  
 

Leefgroep France 

Deze week starten we, samen met stagaire Sofie (3e jaars), met een nieuw 

project: “Heksen/ Halloween”!! We krijgen bezoek van het lieve heksje ‘Bibi’: de bezem 

van haar vriendin ‘Lotje’ is stuk, wie kan haar helpen?? 

We krijgen als dank een uitnodiging voor het “feest van Lotje’, maar eerst moeten we wel 

nog enkele opdrachten vervullen!! We knutselen een heksenhoed, leren een heksenlied, 

maken heksenbrouwsels, leren heksenwoorden, en leren échte heksenspreuken!! 



We spelen ook het spel van de ‘Slodderheksen’, en de poppenhoek wordt omgetoverd tot 

‘heksenhuis’!! Maar wij zijn niet bang, want heksen bestaan niet!!! 

 

  Welkom op onze Halloweenhappening,  

donderdag 16 oktober om 18u!! 
Vele heksengroetjes 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Talentendoos 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: tellen, terugtellen en doortellen tot 10 / hoeveelheden tot 10 vergelijken 

ordenen en sorteren / koppeling getalbeelden en getallen tot 10 

Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 5 (synthese) - TOETS 

Meten: lengte meten met natuurlijke maateenheden 

Meetkunde: positie en richting (synthese) 

         

Taal: 

 

 

 

Lezen: welke woorden klinken achteraan (staartje) hetzelfde? / vraagjes antwoorden met ja of 

nee / doof en f 

Schrijven: vuur en uu 

Luisteren: omgevingsgeluiden waarnemen 

Taalbeschouwing: welk woord is te veel in de zin? 
 

W.O. / Project: 

Op donderdag 16 oktober gaan we met de klas op stap (samen met het tweede leerjaar). 

We maken in de voormiddag een natuurwandeling in Berlare en gaan er in de namiddag naar 

het theater ‘Lady Angelina’. We gaan met de lijnbus en zullen waarschijnlijk op school terug 

zijn rond 16u30. Lunchpakket meebrengen.  Geen warme maaltijd!!! 

 

Wie dit nog niet deed, gelieve de maximumfactuur af te rekenen a.u.b. 

 

GEEN SCHOOL op vrijdag 17 oktober (pedagogische studiedag)!!! 

 
               OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 
               ZWEMGERIEF IN ORDE a.u.b.!!!  
               Gelieve je kind te voorzien van gemakkelijke kledij en schoeisel. 



Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: begrip maal/keer, symbool X 

Bewerkingen: koppeling herhaald optellen en vermenigvuldigen 

Meten en metend rekenen: toets kloklezen: uur- half uur 

                                                  toets geldwaarden 

Taal: 

Lezen:  verhaal over de herfst. 

Schrijven: opdrachtenboekje als voorbereiding op onze uitstap. 

                  woordkaart: opgelet maandag 20 oktober dictee. 

Taalbeschouwing: toets pictogrammen – soorten boodschappen 

Luisteren: tekendictee 

Spreken- drama: gedicht “Oenk-oenk-koos!” 

 

Project: “Halloween” 

Deze week bekijken we het feest van Halloween is van dichterbij. Heksen … wie zijn dat? De 

heks in sprookjes.  

Op donderdag gaan we op uitstap naar Berlare samen met het eerste leerjaar. 

 

Muzische vorming:  

Muziek: lied: “ Dit is Halloween” 

Drama: Praten in heksentaal. 

 

L.Opv: zwemmen 

Morgen gaan we zwemmen. Vergeet jullie zwemgerief niet! 

Leefgroep Kristel en Leefgroep Rudy 

Op stap 
Op donderdag 16 oktober gaan we op stap naar Berlare.  Eerst doen we een herfstwandeling 

in het park. Daarna eten we onze picknick in het cultureel centrum van Berlare op. Om 14u 

gaan we genieten van de voorstelling “ Lady Angelina  “ Opgelet we komen pas om 16u30 

terug aan op school. Deze uitstap gebeurt met het openbaar vervoer “de lijn-bus”. 

Niet vergeten: kinderen brengen mee: - picknick(boterhammen – drankje), stukje fruit, koek. 

                                                                      - laarzen (in een plastiek zak) 

Leefgroep Diederik 

 We hebben de voorbije weken al flink gerekend; onze tafels van vermenigvuldiging 

geoefend, geleerd hoe we breuken schrijven en lezen, hoe we de klok lezen, hoe we meten en 

correct betalen en teruggeven, enzovoort… 

We zijn gegroeid als klasgroep. We zijn gemotiveerd om zo veel mogelijk +’jes te 

verzamelen. Ik ben heel trots op de kinderen van mijn klas. Iedereen heeft ook een nieuwe 

plaats gekozen en samen met Xander (de leerling die vorige startte) gaan we verder op weg. 

We onderzoeken wat we graag doen en waar we goed zijn.  



We leren ons ook aan de klasafspraken te houden en leren om te ‘kikkeren’. Dit is een manier 

om even stil en rustig bij jezelf te zijn. Even stoppen met van alles te doen en tijd nemen om 

gewoon even te ‘zijn’. 

Deze week ligt mijn focus op evalueren. Er zullen nog enkele toetsen nodig zijn, zodat ik een 

beter beeld krijg op wat de kinderen al kunnen en kennen. Volgende week is het immers 

rapport én oudercontact. 

Maar laten we ook vooral genieten én gezellig samen-zijn.  Je bent van harte welkom op 

donderdagavond 16 oktober 2014 vanaf 18 uur voor de gratis Halloweenvoorstelling op 

school. Tot dan?! Ik wens iedereen een hele fijne week toe! 

 

Leefgroep Carine: 

De voorbije week worstelden we ons door de laatste herhalingen van rekenen: structuren van 

getallen tot 1000, de vier hoofdbewerkingen tot 1000, evenwijdigheid – loodrechte- en 

snijdende rechten en lijnen, spiegelen en toepassingen. Vandaar dat deze week de eerste 

grote toetsen gepland zijn. 

Voor taal herhaalden we via woordkaart vijf: ei/ij, -ig en –elen,-eren en –enen. We luisterden 

en babbelden over Muis en lazen over een Chinese bal (een weekje later dan voorzien). We 

hielden ook een paar leuke tekstenrondes waar we echt van genoten hebben! 

Vorige week is de herfst echt begonnen! We zijn dan ook aan het meten 

geslagen: temperatuur, neerslag, bewolking, windkracht en 

windrichting. We maakten ook een regenmeter en een windmeter en 

we proberen er mee te meten. We leerden over het kompas en de 

windroos en hoe we ons ook kunnen oriënteren met de zon. We 

hadden het ook over dag en nacht en de seizoenen. Hoe komen wij 

daaraan? In de ICT-klas werkten we ons ezelsbruggetje voor de planeten af en zochten we 

er eentje voor de windrichtingen. We maakten ook een leuke tekeningen met gebruik van 

autovormen. Zoals beloofd maakten we ook de meeste kleiwerkjes van onze dieren opnieuw 

en construeerden we verder aan onze legocreaties van de ruimte. 

Volgende week gaan we donderdag pompoensoep maken want dan is het om half zeven 

Halloween. We gaan volgende week niet zwemmen en vanwege een pedagogische studiedag 

is het vrijdag geen school.  

Leefgroep Lynn 

Beste ouders,  

Ook deze week gaan er nog enkele grote toetsen van wiskunde de revue passeren. Nog even 

op de tanden bijten! Deze week wordt er ook een brief meegegeven ivm het oudercontact. 

Gelieve deze in te vullen en mij snel terug te bezorgen, zo kan ik rekening houdend met 

iedereen een uurrooster opstellen. Het is de week van het bos! Carine en ik leggen binnenkort 

een triple vast, hoogstwaarschijnlijk net voor de vakantie. We doen momenteel verder met ons 

eigen project, maar gaan daarna er zeker eens dieper op in.Het project van de tijdsband boeit 

de kinderen en dat doet me plezier. Ze zijn alweer ijverig aan het werk! Wie heeft er thuis nog 

wat boeken over de prehistorie, Middeleeuwen, ontdekkingsreizen, enz?? Mogen wij die dan 

eens gebruiken? Ze worden goed bijgehouden, beloofd! Donderdag Halloween op school, 

JOEPIE!  Laat ze maar goed studeren, met de nodige pauzes tussendoor. En een lekker hapje 

hier en daar werkt ook motiverend :) 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 

verkleinwoorden. Een kleine klas is een klasje. We bekijken de woorden met vrije klinker o 

als eau, oe als ou, ai, o enkel geschreven 

 

 In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over getallenkennis procent / percent, symmetrie en gelijkvormigheid EN we 

gaan ook eens toetsen hoe het zit met hoofdrekenen, meten en metend rekenen en 

toepassingen.  

 

 
IS DIT SYMMETRISCH??? 

 

Deze week gaan we zwemmen op dinsdag, vergeet dus jullie zwemgerief niet! 

Tijdens de lessen Frans werken we onze 4e module af. De leerlingen kiezen deze week hun 

eigen mini – projectjes. Ze zoeken hiervoor informatie op en gaan die ook zelfstandig of in 

kleine groep verwerken. Lieve groetjes, Leefgroep Ruben 
 


