
Nota, maandag 6 oktober ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

16 oktober 2014: Halloweenhappening! (zie meegegeven brief voor vijfde en zesde leerjaar 

volgt nog nieuws) 

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

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi/Joke 

Vorige week trok juf joke met onze kapoenen naar het park op zoek naar herfstblaadjes en 

herfstvruchten. Met hun vondst doen wij deze week verder. We gaan al de gevonden blaadjes 

en vruchten eens van dichtbij bekijken. Hoe ziet het eruit? Hoe ruikt het? Wat kunnen we 

ermee doen? … Verder bekijken we ook de praatprent van Jules die in het bos rondloopt, we 

gaan groepjes herfstblaadjes vergelijken (meer – minder), we gaan bewegen met de blaadjes, 

we knutselen een reuzengrote herfstboom, we maken een ontdektafel in de klas en we gaan 

herfstvruchten sorteren. Groetjes, juf Heidi en Jules. 

Wij zoeken: nog meer herfstblaadjes, kastanjes, noten,... 

Deze week gaan we verder genieten van de herfst in onze klas. Noten tellen, de kleurtjes van 

de blaadjes bekijken, zelfs proeven van de herfst staat te gebeuren. Groetjes juf Joke 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

We hebben al heel wat geëxperimenteerd rond de herfst, hebben ontdekt dat bomen  

hun blaadjes laten vallen en dat ze rood,geel, oranje en bruin kunnen zijn. We hebben noten 

en herfstvruchten vergeleken, geteld, gewogen en reeksen gemaakt... Op vrijdag zijn we naar 

het Astridpark gegaan, daar zijn we veel spinnen tegengekomen maar ook veel bolsters van de 

tamme kastanje! Deze week gaan we verder werken rond het bos en ook Rikki gaat naar het 

bos en wordt heel verdrietig. Hoe dat komt, zullen jullie wel zien. Op donderdag komt er in 

ons bos een nieuw vriendje aangevlogen... Heksje Mimi zit op haar bezemsteel en komt ons 

iets heel leuks vertellen!  

 
Groetjes,  

Juf Lien   

Leefgroep France 

 Deze week werken we verder rond ons project: ‘Herfst’! We verzamelden al heel 

wat noten waar we mee konden tellen en sorteren, bewonderden de kleuren van de bladeren in 

de herfst, leerden een herfstlied over de blaadjes die vallen, knutselden zélf herfstbladeren, 

speelden een herfst-dobbelspel, en gingen op uitstap naar het bos waar we nog meer 

herfstvondsten verzamelden. Deze week ontdekken we ook de dieren in het bos!  



We luisterden naar het verhaal ‘Ritseldans en notentaart’ over ree, vos, uil en beer die noten 

verzamelen voor de winter en er een heerlijke taart mee maken. We kregen een lekker recept 

van een mama, en op dinsdag gaan we aan de slag om zélf een notentaart te bakken! We tellen 

en verdelen ook noten en kastanjes voor de eekhoorns, boetseren de stekels van de egel, 

knutselen met onze herfstvondsten uit het bos, knippen en kleven een eekhoorn en egel, en  

vormen woordjes van de bosdieren met onze letterdoos! Vele groetjes 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: splitsen van hoeveelheden tot 5 (splitshuisjes) / herhaling / TOETS 

Bewerkingen: aftrekken tot 5 

                       het symbool - 

Meten: meten van lengtes met natuurlijke maateenheden 

Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie: richting van beweging, positie 

Toepassingen: Problemen leren oplossen ‘Dieren worden groot’ 

 

                 

Taal: 

 

 

 

Lezen: muis en s 

            TOETS 

                Lezen van de steunwoorden 

                Lezen van de geleerde letters 

Schrijven: doos en oo / beek en ee 

Luisteren: een griezelig verhaal… 

Teksten: we stellen onze tekstjes voor aan de klas. 

 

W.O. / Project: 

 

Tijd: TOETS (de dagen van de week / de vier seizoenen) 

Natuur: het weer in de vier seizoenen 

Beeld: we versieren onze talentendoos 

Verkeer: schoolomgeving – ‘ik stap en ik kijk.’ 

 

Op dinsdag 7 oktober  krijgen we bezoek van Victor (en de 

goedgevoelmachine)… Wij willen een school zonder pesten zijn!!! 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 
               Gelieve je kind te voorzien van gemakkelijke kledij en gemakkelijke schoenen. 

 

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: herhaling tot 20 -  herhaling optellen en aftrekken tot 20  + toets 

Meten en metend rekenen: geldwaarden tot 20 cent en tot 20 euro 

Meetkunde: bouwen van een maquette 

Toepassingen: problemen leren oplossen: “Dieren dicht bij ons” 

Taal: 

Schrijven: woordkaart --- opgelet vrijdag dictee 

                  We schrijven correcte zinnen met de woorden van de woordkaart. 

Lezen: expressief lezen: “Kikka wil niet vallen” 

Taalbeschouwing: samenstellingen. Vb regen + jas = regenjas 

                                 woorden: woorden zoeken waarvan de klinkers zijn weggelaten 

Spreken: bespreken van prenten. 

Project:  

Deze week starten we met een nieuw project “de herfst”. Vorige week bracht iemand uit de 

klas al wat herfstgerief mee en zo kwamen er al een aantal vragen tijdens de ronde. 

We vullen ons projectblad in en alle materiaal rond de herfst is welkom in de klas. 

Muzische vorming: 

Muziek: muziekbeluisteren met opdrachten: de herfst van Vivaldi. 

Beeld: maken van een natuurraam met een stappenplan. 

L.Opv zwemmen:  

Morgen gaan we zwemmen. Vergeet jullie zwemgerief niet. 

Leefgroep Diederik 

Beste ouders, collega’s en kinderen 

Vanaf deze week zijn we in het derde leerjaar met 13 kinderen in plaats van met 12. Xander is 

een nieuwe leerling. We wensen hem een goede start en een heel gelukkig schooljaar, vol met 

leerkansen. Zoals jullie weten is het thema van dit schooljaar op school: talenten!! Ook deze 

week gaan we ons van onze beste kant laten zien.  

Het is intussen reeds de derde week op rij dat goed gedrag en een goede houding in de klas wordt 

beloond met een plusje! Vorige week hebben we een nieuw record gebroken! 

Ik wens alle kinderen veel leerplezier! Ik wens iedereen een fijne week toe!! 

Meester Diederik  

 

 

 



Leefgroep Carine: 

Vorige week zat zoals altijd weer bomvol en was voorbij voor we het wisten. Voor rekenen 

werkten we met breuken, vlakke figuren en inhoudsmaten en we maakten al veel 

moeilijkere maaloefeningen en delingen in ons hoofd. Voor cijferen herhaalden we de vier 

hoofdbewerkingen tot duizend. Met de woordkaart herhaalden we de –ei/ij-woorden met het 

ei-gedicht. Met onze klinkerkaart in aanslag stapten we over naar lettergrepen en daarna naar 

open en gesloten lettergrepen. Ons project heelal was de aanzet tot een leesles over een 

Chinese bal. Meer naar het einde van de dag toe amuseerden we ons met het liedje 

Kameleon, onze projecten, ICT en knutselen. Deze week gaan we 

knutselen. Maandag 20 oktober is het eerste oudercontact vanaf half vier 

(elke 10 minuten) . Is het mogelijk om via het agenda te laten weten 

wanneer jullie het liefst willen. 

Leefgroep Lynn 

Liefste ouders, 

De komende week zullen een paar aangekondigde toetsen de revue passeren. Vooral de 

toetsen van rekenen zijn zware dobbers, maar aan alles komt een einde, ook aan deze 

zwaardere studieperiode. Voldoende steun en af en toe een welverdiende pauze zullen hier 

wel op hun plaats zijn! We starten een nieuw project, de kinderen zullen heus wel komen 

vertellen welk, jammer genoeg kan ik niet in de toekomst kijken :) Wat taal betreft gaan we 

vrije tekstenronde houden op woensdag, woordsoorten op dinsdag en we zitten al aan 

woordpakket 6!! De nieuwe module van Frans is ook gestart. We leren iemand feliciteren met 

een verjaardag, zeggen dat wij zelf jarig zijn en vragen hoe oud iemand is of zeggen hoe oud 

we zelf zijn. Maandag gaan we voor de laatste keer langs op het CLB voor de resterende 

prikjes en onderzoeken. 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 

samengestelde woorden. Een wachter en het bos vormen samen de boswachter. 

We bekijken de werkwoorden in de 2 vormen van de verleden tijd. 

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over toets getallenkennis, herhaling hoofdrekenen, toets cijferen, herhaling meten en 

metend rekenen, driehoeken: eigenschappen, classificeren, tekenen en toepassingen: 

prijsberekening. 

 

  Deze week gaan we vooral werken rond de indeling van de dierenwereld en 

bedreigde dieren. Voor dit project gaan we ook enkele insecten eens van dichterbij gaan 

bekijken. Het zou tof zijn als de kinderen thuis ook zelf eens op zoek gingen naar enkele 

insecten uit hun omgeving. Vrijdag brengen we ze naar de klas en nemen ze onder de loep. 

 

 Lieve groetjes, Leefgroep Ruben. 
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