
Nota maandag 19 januari’15 
 

1)- Data om niet te vergeten 
Maandag 26  januari 2015: rapport + oudercontact. (voor iedereen! Lager en kleuter) 

Vrijdag 23 januari 2015: directeur en secretaresse zijn op bijscholing. Het secretariaat zal 

vrijdagnamiddag telefonisch niet bereikbaar zijn. De school is bereikbaar op het nummer van de 

opvang 053.73.23.55 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi 

    

Het slechte weer van de laatste weken is ook onze kleuters niet ontgaan. Regen, wind, kou,... 

Daarom staan we deze week eens stil bij de dieren die buiten leven tijdens deze koude 

maanden. Jules brengt deze week een hele hoop materiaal mee om onze vogeltjes buiten te 

verwennen. Een vogelhuisje, een voederhuisje, vetbollen, zaadjes,... Samen met Jules doen 

wij een waarneming van al dit materiaal. We luisteren ook naar het verhaal van Max die de 

vogeltjes buiten gaat voederen, we maken slingers van pinda's, brood en appels, we maken 

vetbolletjes en gaan al dit lekkers gaan ophangen in ons tuintje. Verder oefenen we ook de 

begrippen snel – traag; groot – klein en omhoog – omlaag door een bewegingsverhaal en een 

spelletje. Ook knutselen we samen een vogeltje en een 'vetbol' voor in onze boom aan het 

raam van onze klas. Groetjes, juf Heidi en Jules 

 

Wij hebben nodig: ossewit om vetbollen mee te maken, pindas, appels en brood om 

voedselslingers mee te maken, vetbollen, strooivoer voor vogels, … 

Wie heeft er thuis een echt vogeltje dat een dag / meerdere dagen in ons klasje mag verblijven voor 

een waarneming van de vogel? 

 

Deze week hebben wij oog voor de vogeltjes die moeilijk eten vinden in de winter. Daarom 

gaan wij aan de slag met zaden, nootjes. Wij gaan kijken naar wat dit allemaal is, waarom we 

dit aan de vogeltjes geven. Samen zullen wij vetbollen, notenkettingen,... maken om hen te 

laten eten. Daarnaast zullen wij samen de vogeltjes tellen, bekijken van dichtbij. Zou het Jules 

en de kleine kapoenen lukken om stilletjes te zijn, zodat de vogeltjes dichtbij ons komen ? Ik 

ben alvast benieuwd. Tot donderdag, Juf Joke 

 
Leefgroep Ellen 

Helaas, Cezar is nog steeds niet genezen. We gaan op onderzoek uit wat hem heeft 

ziek gemaakt en we vinden een heleboel bacteriën verstopt in de klas.  We sorteren 

ze uit en bestrijden ze met medicijnen. We ontdekken ook dat bacteriën niet altijd 

de boosdoeners zijn. Zo doet  Nellie haar arm pijn en moeten we een röntgenfoto 

nemen. Hij blijkt gebroken te zijn en moet in het gips. Vorige week openden we een 

ziekenhuis en een apotheker in de klas. Voor onze apotheek kunnen wij nog wat lege 

medicijndoosjes gebruiken.  



Alle materiaal rond de dokter is steeds welkom, maar vergeet niet te naamtekenen.  

Groetjes Juf Ellen 

 

Leefgroep France 

 Deze week starten we met een nieuw project: ‘Kunst”! 

De eerste week herhalen we nog eens alle kleuren, gaan we zélf kleuren mengen, en 

ontdekken we de kleuren ‘licht én donker’! Met al onze gemengde kleuren maken we dan 

zoals een échte schilder, een schilderspallet! 

We luisteren ook naar het verhaal van Elmer, de gekleurde olifant, en gaan zélf een Elmer 

versieren met kleurvlakken!  

We spelen een kleuren-vormenspel, gaan sorteren naar kleur en vorm, leren een liedje over 

een kunstenaar en maken kunstwerkjes in de tekenhoek. ! Op donderdag gaan we op uitstap: 

workshop: ‘Kunst met kleuters’!! Vele groetjes 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Speurneuzen / Op weg naar carnaval  

 

Wiskunde:  
 

 

 

 

Getallenkennis: tellen tot 20 / hoeveelheden en getallen tot 20 

Bewerkingen: + en – tot 10 (ook met pijlenvoorstelling) 

Meetkunde: vormleer: vlakke figuren  

Meten: allerlei (tijd, meter, liter, kilogram) 

Toepassingen: problemen leren oplossen ‘ontbijt thuis’ 

 

Taal: 

 

 

 

 

Lezen: LEESTOETS letters en woorden / wisselrijen en structuurraster / kopje – buikje – 

staartje / nieuwe woorden lezen / klassikaal: doe-opdrachten 

Schrijven: spelling: we starten binnenkort met woordpakketten.  Deze week oefenen wij de 

letters.  Op donderdag is er LETTERDICTEE.  Thuis zal er elke dag moeten geoefend 

worden. 

Taalbeschouwing: grammaticaal correcte / foute zinnen herkennen / zinnen maken met 

opgegeven woorden erin (mondeling) 

 



W.O. / Project: 

 

 

WO - techniek: we maken een carnavalswagentje 

WO – tijd: ‘mijn dag’ – de delen van een dag benoemen / TOETS: de vier seizoenen 

opnoemen in de juiste volgorde 

ICT: spelletjes voor het eerste leerjaar – de computermeester (taal – woorden maken) 

 

 
  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN ! 
                

 
             

Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: toets getallenkennis en bewerkingen 

Meten en metend rekenen: vlakke figuren 

Toepassingen: ’t is feest! + toets toepassingen 

Taal:  

lezen:  expressief: winterverhaal 

lezen: begrijpend: woorden in een juiste zin kunnen plaatsen 

taalbeschouwing- schrijven: woorden met oe – oei – ooi  

Schrijven: we leren deze week de hoofdletter” K” en “B” schrijven 

 

Project “verkeer”: We bekijken onszelf als voetganger in het verkeer. Waar moeten we 

opletten? Hoe steken we de straat over?  

 

Muzische vorming:  Carnaval komt dichterbij. Ons thema hebben we al beslist maar 

hoe beginnen we aan onze kar? We maken samen een schema en schets.  

ICT (computer) 

We oefenen onze maaltafels in de computerklas.  

 

Leefgroep Diederik 

Nota   3de leerjaar  19/01/’15 tot 23/01/’15 

Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 



Deze week sta ik niet alleen voor de klas. Ik krijg hulp van Elien, een studente in het laatste 

jaar van de lerarenopleiding. Er zijn deze week dus twee extra ogen en oren om aandacht te 

schenken aan de kinderen in de klas.  

Omwille van het slechte weer, kan ik mij geen beter moment indenken om over negatieve 

getallen en temperaturen te leren. Ook maken we nog een paar toetsen: getallenkennis en 

toepassingen. Als de klok mij gunstig gezind is, maken we ook een toets metend rekenen.  

We gaan opnieuw kijken naar taal (taalbeschouwing), naar letters en woorden (alfabet, 

naamwoorden en meervoud). We gaan véél lezen en schrijven. En  we gaan spelen! Het boek 

‘IEORG IDUR’ dat ik vorige week voorlas, gaan we op een speelse manier nabouwen. Ons 

project rond de wereld van verschillen tussen jou en mij geven we vorm . We gaan toneel 

spelen en we leven ons in in verschillende rollen.   Ik wens iedereen een aangename, leerrijke 

week toe!! Diederik 

Leefgroep Carine 

Vorige week herhaalden we toetsen i.v.m. rekenen en taal. Met de woordkaart oefenden we 

verdubbeling na korte klank. In de namiddag werkten we verder aan ons leesproject. We 

luisterden naar en bewogen op klassieke muziek.  Onverwacht  vonden we in  “The bridge 

over the river Kwai” ons onderwerp voor project Carnaval.  

We tekenden zelfs al een ontwerp. We zijn op zoek naar 

kippengaas. Misschien heeft iemand nog een overschotje? 

Deze week gaan we niet zwemmen.  

Leefgroep  Lynn 

Beste ouders,  

Deze week remediëren we de geziene leerstof van MMR en toepassingen. We herhalen bruto 

netto tarra, winst en verlies en bekijken de euro eens van dichterbij. 

 

Voor taal zorgen we ervoor dat ons krantenartikel klaar is zodat we ze allemaal kunnen 

bundelen. Er komt ook een nieuw thema voor tekstenronde, nl de actualiteit. Ik merk dat er 

veel leerlingen bang zijn en ze mogen hun zorgen van zich afschrijven. Ook de nieuwe 

woordenschat wordt onder de loep genomen alsook de spreekwoorden.  

 

Goed nieuws: we hebben waarschijnlijk binnenkort onze eigen televisie! Hopelijk hebben ze 

die voor ons bewaard en kan ik hem binnenkort oppikken. Aanschouw het als een laat 

nieuwjaarscadeau van mij voor de leerlingen...:) 

 

We beginnen ook aan onze megakar voor carnaval. Wie heeft thuis nog wat kippendraad op 

overschot? Altijd welkom!  

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 

zinsontleding.     

We bekijken voor de woordkaart woorden en regels i.v.m. het liggend streepje zoals Oost – 

Vlaanderen.  

 

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over getallenkennis: deelbaarheid, hoofdrekenen: getallen x 10, 100, 1000 … , 

cijferen: kommagetal : kommagetal, metend rekenen: volume ruimtefiguren, vormleer: 

driehoeken classificeren, toepassingen: recht / omgekeerd evenredig. 

 

 

 
 

Vorige week donderdag gingen we naar de Binnenstraat om onze eigen stop – motion 

filmpjes op te nemen. 

In de Franse lessen gaan we ondertussen reeds starten met module 9: “Une surprise pour Lin 

et Han…”  

Deze week gaan we op dinsdag ook zwemmen. Vergeet dus jullie zwemzak niet! 

Deze week werken we het project “LOL zonder alcohol” af. We starten ook met de 

voorbereidingen van carnaval. We bekijken en bespreken de prinsenverkiezing en 

brainstormen over onze wagen. 

 
 

Lieve groetjes, 

Leefgroep Ruben. 

 
 


