
Nota, maandag  3 november ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

Dinsdag 3 november 2014: Ouderraad om 20 uur in de koffieklas. 

Maandag 10 november 2014: lokale verlofdag, geen school, geen opvang. 

Dinsdag 11 november 2014: Wapenstilstand: geen school. 

Maandag 17 november 2014: schoolfotograaf: individuele foto’s (data gewijzigd) 

Zaterdag 22 november 2014: eetfestijn: spaghetti van 17 uur tot 21 uur 30 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

 

Leefgroep Heidi/Joke 
 

Eerst en vooral verwelkomen wij deze week enkele nieuwe vriendjes in onze klas. Verder 

maken wij ook een hele hoop voorbereidingen voor de sint die naar ons schooltje komt! We 

knutselen een mooie pietenmuts, we maken een aftelkalender zodat we weten wanneer de Sint 

juist op ons schooltje komt en wanneer hij bij ons thuis komt, we luisteren naar een verhaaltje 

over Jules die op bezoek gaat bij de sint, we versieren onze klas,... groetjes juf Heidi. 

Deze week verwelkomen wij de Sint en zijn zwarte pieten op school. We zullen een lied en 

daarbij een dansje voor hem voorbereiden. Dat zal spannend worden. Verder knutselen we in 

de klas wat om de zaal mooi te versieren voor het bezoek. Veel groetjes en tot snel juf joke 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders, 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende herfstvakantie!  

Deze week is het tijd voor iets nieuws... De Sint is terug van Spanje en komt op bezoek in ons 

land! Hij brengt samen met zijn pieten heel wat lekkers en komt ook op bezoek  in onze 

school! Dat is pas spannend! We gaan ons alvast verkleden als Sint en piet in het kasteel. We 

helpen pakjespiet met inpakken en stalpiet met het paard van de Sint te verzorgen. Ook Rikki 

steekt een handje toe. De klimpieten moeten de pakjes nog door de schoorsteen gooien. Onze 

pieten moeten ook gericht kunnen gooien in de schoorsteen. Dit kunnen ze alvast oefenen met 

ballen en knuffels in de mand te gooien. We gaan ook spelen met handpoppen van Sint, 

stalpiet, bakpiet en paard, maar we kunnen ook spelen met de stoomboot...  Als we heel erg 

flink zijn, komt bakpiet misschien al iets lekkers brengen in onze klas. Mandarijntjes, 

speculaas, chocolade en lekkere koekjes. Dat wordt smullen! Om pakjes te maken hebben we 

dozen nodig (verpakkingen van koeken of andere verpakkingen). Wie dit thuis heeft, mag dit 

meebrengen naar de klas! Ook speelgoedboekjes (reclame) zijn erg welkom! Alvast bedankt!  

Groetjes, Juf Lien  

 



Leefgroep France 

Leefgroep France  

Na een fijn weekje vakantie, starten we met ons nieuw project: “Sint en piet”! 

We tellen af naar de komst van de Sint op donderdag: we gaan de klas versieren met 

zelfgemaakte vlagjes en slingers, knutselen een pietenmuts, leren liedjes voor de Sint, 

schrijven een brief en maken mooie kleurprenten, en oefenen een leuk dansje ‘De 

pietendans’! We gaan ook tellen en sorteren met cadeautjes, gaan zélf cadeautjes leren 

inpakken, spelen een dobbelspel van piet die pakjes brengt, vormen woordjes over Sint en 

piet, en ontdekken de letter ‘S’! Vele groetjes!! 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

De Sint komt op bezoek… 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: de getallen 8, 9 en 10 schrijven / rangorde en getallenas tot 10 / splitsen van 6 

(splitshuisje) 

Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 6 

Meten: de inhoud van voorwerpen meten met natuurlijke maateenheden 

Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie: verschillende gezichtspunten 

                

Taal: 

 

 

 

Lezen: nieuwe woorden lezen 

Schrijven: we schrijven een brief aan de Sint / we maken een verslag van het bezoek van de 

Sint  

Luisteren: ‘spruitjes’ (aan de hand van de titel achterhalen waarover het verhaal zal gaan) 

 

W.O. / Project: 

Tijd: dag en nacht 

Muzische vorming: we bereiden het bezoek van de Sint voor… 

Beeld: we werken verder aan onze talentendoos 

Media: film over de Sint 

 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 

               Gelieve je kind te voorzien van gemakkelijke kledij en schoeisel. 

 

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 

Project: “de Sint”  

Deze week bekijken we “chocolade” eens van dichterbij. Waar komt chocolade vandaan?  

Hoe worden de chocoladefiguurtjes van de sint gemaakt? 

Ruimte: Sint op stap! 

 

Muzische vorming: 

Beweging: dansje voor de Sint en zijn piet. 

Beeld: we knutselen voor de Sint. 

Muziek: Lied: “ dag sinterklaasje” 

 

Taal: 

Lezen(technisch en expressief): verhaal : “Piet wil Sint worden”. 

             sintmoppen 

Lezen (begrijpend lezen): verhaal van soorten pieten. 

Schrijven: we schrijven een brief naar de Sint.      

Taalbeschouwing: rijmwoorden 

                                  wie zegt wat? (Sint of piet) 

Spreken: bekijken van een prent en vertellen wat er te zien is. 

Luisteren: verhaal “Sinterklaas en de verdwenen computerpiet” 

Wiskunde: 

Getallen: getallen tot 30- termen tiental en eenheid 

                  hoeveelheid tot 100 (honderdveld)  

                  het dubbel – de helft 

Meetkunde: plaats en richting bepalen vanuit een referentiepunt 

Meten en metend rekenen: geld: doe-opdrachten met Sintboekje 

 

Leefgroep Diederik 

Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een weekje vakantie; de batterijen weer heeft 

opgeladen en vol energie weer kan starten!! De week voor de vakantie hebben we ons project 

voorgesteld. Ik ben heel trots op de kinderen van het derde leerjaar! Ze hebben voor een 

uitstekende projectvoorstelling gezorgd!! Deze week ligt de focus op een grondige herhaling 

van de spelling van onze Nederlandse taal. Enkele kinderen krijgen vanaf deze week een 

woordpakket op maat. Vrijdag volgt een controledictee. Wat rekenen betreft ligt de focus op 

breuken. We geven de tafels van vermenigvuldiging nog een opfrisbeurt en starten dinsdag 

met getallen tot 1000!! We starten ook deze week met een uitgebreide contractbundel, 

waarmee de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan. Uiteraard ben ik steeds in 

de beurt voor ondersteuning en begeleiding. We beginnen deze week ook aan een nieuw 

project… En donderdag komt Sint Maarten naar school!! Heel veel dus om naar uit te kijken 

   Ik wens iedereen een fijne week toe!! 

Diederik 



Leefgroep Carine: 

Vorige week sloten we ons project af met een voorstelling van onze beide 

projecten: heelal en dieren. We vonden het fijn dat jullie komen kijken 

zijn! Donderdag amuseerden we ons allemaal in verschillende 

talentenateliers en vrijdag maakten we een leuke hersfstwandeling. 

Tussendoor zijn we er ook in geslaagd de toetsen van rekenen en taal te 

remediëren. Daar werken we na de vakantie aan verder. Een fijne afsluiter 

hadden wij vrijdagnamiddag film in de klas met een hapje en een drankje. 

We gaan deze week niet zwemmen.     

Leefgroep Lynn 

Beste ouders, na een deugddoende vakantie vliegen we er weer volop in! Deze week moet 

onze tijdsband gemaakt worden. De taken hiervoor worden verdeeld tijdens project en ICT. 

Voor rekenen gaan we voor het grote werk: we beginnen met bewerkingen tot 1000 000!  

Denk ook aan de toets van Frans: module 2 zit er alweer op en moet dus getoetst worden. 

Module 3 wordt in gang gezet op donderdag. Vrijdag knutselen we alweer iets moois om onze 

klas een beetje te verfraaien: ze ziet er een beetje leeg uit :( ! Voor taal gaan we verschillende 

tekstsoorten bekijken én we houden een kleine toets rond de verleden tijd.  Een grote toets 

plannen we samen deze week.  Altijd tot uw dienst :) en tot de volgende keer!  Lynn en het 

vijfde  

 

Leefgroep Ruben 

Liefste lezers, 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een deugddoende vakantie en zijn de batterijtjes weer 

opgeladen!!! Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra 

aandacht aan de voorzetsels. Deze kleine woorden passen steeds bij de aap en de kooi vb. de 

aap zit OP de kooi, IN de kooi, NAAST de kooi … 

 We bekijken de woorden met vrije klinker “ie” die als “i” geschreven worden 

zoals ideale. In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over getallenkennis: getalbegrip tot 1 000 000 000, hoofdrekenen: optellen en 

aftrekken tot 10 000 000 en tot op 0,001cijferen: vermenigvuldigen en delen tot 10 000 000 en 

tot op 0,001, de cirkel: oppervlakteberekening, ruimtefiguren herkennen en benoemen en 

toepassingen: verhoudingen. 

 

 Voor project starten we deze week met het project: “Hout vasthouden”. 

- Bomen zijn ware CO2 – vreters. 

- De groene long. 

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

Leefgroep Ruben. 

 



 

 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

Op zaterdag 22 november 2014 organiseert ‘de Notelaar’ weerom een fantastische spaghettiavond 

waar gezellig, heerlijk tafelen een must is. 

Natuurlijk hopen wij jullie allemaal ook dit jaar van harte te mogen verwelkomen. Om 17 uur gaan 

onze deuren open. We bieden de mogelijkheid om tot 21.30 uur te komen eten.  

De keuze kan gemaakt worden tussen ‘spaghetti bolognaise’ en ‘vegetarische spaghetti.’ die door 

onze ouderraad met liefde zal klaargemaakt worden, ze voorzien ook een heerlijk dessert. Om 

praktische redenen qua organisatie, vragen we jullie wel vriendelijk om vooraf in te schrijven en reeds 

te betalen tegen uiterlijk woensdag 12 november 2014. De ingevulde inschrijvingsstrookjes met het 

geld kunnen aan de leerkrachten worden afgegeven. Bij het goed ontvangen van het geld krijgt u één 

deel van de invulstrookjes terug met de stempel van de school, dit dient als bewijs voor de dag zelf. 

(Vergeet dit niet op de avond zelf mee te brengen!) 

Ook dit jaar hebben wij eveneens steunkaarten voor mensen die niet naar de spaghettiavond kunnen 

komen en toch de school op een manier willen steunen. Voor 1 kaart betaal je 3.00 euro en voor 2 

kaarten betaal je 5.00 euro. Opgelet, deze kaarten zijn niet aftrekbaar bij schoolse activiteiten. 

Alvast tot dan om lekker te smullen. 

Vriendelijke groetjes, 

Ouderraad en schoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelieve dit blad ingevuld mee te geven met uw kind.  

 

NAAM :  …………………………………………(groot(ouder) van…………………………….. 

Volwassen bolognaise: …………………………. maal 8 euro= ………………..euro 

Volwassen vegetarisch: ………………………… maal 8 euro= ………………. euro 

Kinderschotel bolognaise ………………………maal 5 euro= ………………euro 

Kinderschotel vegetarisch: ……………………… maal 5 euro= ………………euro 

 

Steunkaart(en) (1 voor 3 euro of 2 voor 5 euro) =  …………….. euro   

 

Totaal     = ………………. Euro 

 

NAAM : ……………………………………………(groot)ouder van .……………………….. 

Volwassen bolognaise: …………………………. maal 8 euro= ………………..euro 

Volwassen vegetarisch: ………………………… maal 8 euro= ………………. euro 

Kinderschotel bolognaise ………………………maal 5 euro= ………………euro 

Kinderschotel vegetarisch: ……………………… maal 5 euro= ………………euro 

 

Steunkaart(en) (1voor 3 euro of 2 voor 5 euro) = ……………..euro 

 

Totaal     = ………………. Euro 

 


