
Nota, maandag 17 november ‘14 
1)- Data om niet te vergeten 

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

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

 Sylvia, de directie, zal een tijdje afwezig zijn wegens ziekte. Zij zal gedurende deze periode 

vervangen worden door Kristel (leerkracht 2de leerjaar).  

Wij wensen Sylvia een spoedig herstel en veel beterschap! 

 Van harte welkom op onze school: meester Dirk (2de leerjaar, ter vervanging van juf Kristel) 

                                                                 Juf  Laura (jongste kleuters ,ter vervanging van juf Heidi) 

  Er zijn een aantal kleuterstoeltjes stuk, wie kan helpen om deze te herstellen. 

Leefgroep Heidi/Joke 

Wij maken kennis met onze nieuwe juf in de klas. 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

De Sint is samen met zijn pieten terug vertrokken naar Spanje! Het is tijd voor iets nieuws...  

Deze week komt Kikker naar onze klas, die heel wat vriendjes leert kennen!  

Eend is een goede zwemmer en kan heel goed zorgen voor Kikker. Varkentje bakt de 

lekkerste taarten, Haas is heel erg slim en leest graag boeken. Maar ook Rat en Beer horen 

erbij!  

Wij gaan de verschillende avonturen van Kikker lezen en vertellen in de klas. Wat Kikker 

allemaal beleeft en welke gevoelens hierbij naarboven komen staan deze week centraal.  

Kikker is meestal blij dat hij nieuwe vriendjes leert kennen, soms is hij ook wel eens 

verdrietig of boos. Maar als het donker is, is Kikker heel erg bang!  

We gaan in de klas verstoppertje en Tikkertje spelen met Kikker, Kikker inkleuren en een 

puzzel maken, een kikker of eend schilderen, puzzels maken rond kikker, poppenkast spelen 

met de vriendjes van kikker en ook een associatiespelletje rond kikker. We gaan ook een 

echte gevoelensmeter maken, zodat we zelf kunnen aanduiden hoe wij ons voelen iedere dag.  

Groetjes,  

 

Juf Lien    

 

Leefgroep France 

 leefgroep France  
 
Deze week starten we met een nieuw gekozen project “Katten”! 
Welke soorten katten zijn er, waarom hebben ze klauwen, waarvoor dienen de kussentjes 
onderaan de poot, wat zijn de haartjes aan de neus, en waar houden katten wel/niet van? 
We gaan het kitten van juf Lien waarnemen, maar gaan ook op bezoek naar de katten van 
Anna. 
We spelen een spel rond de begrippen: op, onder, naast, tussen, boven,…met katten, 
gaan een poezenmasker knutselen, spelen een spel op de computer van Musti, luisteren 
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naar een leuk verhaal van een olifant die een kat wil zijn, en onze poppenhoek wordt een 
poezenhoek! 
Materiaal rond dit thema is welkom!! 
Vele groetjes 
 

Leefgroep Rudy 
 

Wat doen wij in ons klasje deze week? 

Speurneuzen / kinderrechten 
 
Wiskunde:  

 
 
 
 

Getallenkennis: hoeveelheden en getallen tot 10 / splitsen van 7 / inoefenen van alle 
geleerde 
                          splitsingen (splitshuisjes thuis verknippen en elke dag oefenen!!!) 
              
Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 7 
Meten: meten met de meter en de liter 
 
                    
Taal: 

 
 
 
 

Lezen: tak, k, paal, l, teen n, oog, g / woordjes hakken en plakken / hoort de zin bij de 
tekening / letterspel (dobbelsteen) / kennismaking met wisselrijtjes / is de zin waar of niet 
waar? 
Schrijven: vrije teksten / neus en eu 
Taalbeschouwing: zinnen vormen 
Spreken: een prent bespreken (woordenschat) 
 
W.O. / Project: 
 
CONTRACT 3 
ICT: speurneusspelletjes  
Hoekenwerk 
W.O.: kinderrechten ‘Lou en Lena in Equador’ – het verhaal van Yolanda – het verhaal van 
Manuel 
 

 

 

Leefgroep Kristel 
Wiskunde: 

Getallen:getalbegrip tot 100 – tientallen – optellen en aftrekken met tientallen tot 100. 
Opgelet vanaf woensdag kan elke dag de maaltafel van 2 getoetst worden. Oefenen is de 
boodschap! 
Meten en metend rekenen: de centimeter 
Toepassingen: “Aan het werk” 



Taal: 
Schrijven: woordkaart met ei-of ij- woorden + beluisteren van ei-lied. 

 
Taalbeschouwing: woordenschat “kinderrechten” 
Lezen: woorden met twee medeklinkers na elkaar. 
Luisteren:verhaal “ De ridder die bang was in het donker” 
Project:  

 
We werken deze week rond het thema “kinderrechten”. Samen met Lou en Lena maken we 
kennis met de rechten van het kind. 
Muzische vorming: 
Drama- beweging: een levend schilderij. 
Muziek: 
De herfst van Vivaldi beluisteren met opdrachten. 
L.opv: zwemmen 
Morgen gaan we zwemmen!  

 

Leefgroep Diederik 
Dag iedereen 
Vorige week hebben we ons project ook voorgesteld aan de kleuters. Als nieuw project 
hebben we er voor gekozen om te leren over de eerste wereldoorlog. 
Deze week ligt de focus op meten.We spelen vrijdag winkeltje en betalen met gepast geld. 
We leren wisselen en correct teruggeven.   
Ook deze week werken we door aan onze contractbundel. We herhalen de breuken en de 
spellingsregels nogmaals en gaan voor het eerst aan de slag met de oefenkaarten van 
spelling. 
Ik wens iedereen een fijne week toe!! 
Diederik 
 
Leefgroep Carine 
Tussen de remediëringsoefeningen en -toetsen door zijn we begonnen met getallen tot 
10 000! Ook zijn we eens goed gaan onderzoeken hoe het zit met de driehoeken. We 
hielden ook meetstands rond geld. Deze week remediëren we meten, meetkunde en 
breuken. 
Voor taal lazen we over Max, oefenden we woorden op -lijk(e) en speelden we nog eens 
met de woordenschat over de ruimte. We zijn ook bezig met 
werkwoorden vandaar dat er eventjes geen woordkaarten zijn. 
Met de voorleesweek in het verschiet maakten we zelf een 
verhaal voor een boek met een kaft en alles er op en er aan! 
Het was dus weer druk in de ICT-klas! We vinden het fijn dat we 
mogen gaan voorlezen aan de kleuters en daarom zijn we ons nu 
al goed aan het voorbereiden want we willen er een leuke 
belevenis van maken!  
Ons bezoek aan het bos was kort vanwege de regen. We zijn in 
groepjes bezig over paddenstoel, boom, kikker en slak. Deze week gaan we onze werken 
aan elkaar voorstellen. Via deze lessen van de kinderen zelf verwerken we nadien de 
leerstof op papier. 
We vroegen ons af of het mogelijk was om een kussentje en/of een boek mee te geven 
voor de voorleesweek want een paar ouders komen ook aan ons voorlezen en elke dag zorg 
ik ook voor een verhaal of een sprookje.  
Deze week gaan we zwemmen. 



 

Leefgroep Lynn 
Liefste ouders, 
 
Deze week worden de laatste briefjes en eerste centen voor de vierdaagse opgehaald! Denk ook aan 
de maxfactuur indien jullie sparen.  
 
We ronden stilaan ons project af. Deze week leggen we de laatste hand aan onze informatie en de 
verschillende periodes. Ik ben benieuwd!  
Voor Frans doen we verder met onze nieuwe module: we leren een opsomming maken en uitleggen 
waar we wonen. Ook de werkwoorden worden opgefrist!  
 
Voor rekenen herhalen we de werking van inkoopprijs-verkoopprijs en winst en verlies nog eens. Dit 
ging vorige keer niet zo vlot.  
 
Op het einde van de week maken we een mooie verrassing voor juf Sylvia en ook ons hoekenwerk 
wordt weer leuk!  
 
Opgelet! Vrijdag is er opnieuw een controledictee! De woordpakketten zijn aangeduid in het boek!  
 
Voor je het weet zijn we alweer vrijdag :-)  
 
Vele groeten,  
 
Lynn en het vijfde  

 
Leefgroep Ruben 
Liefste lezers, 
 
Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 
woorden die we ontlenen aan het Frans of het Engels. 
Ook bekijken we opnieuw de werkwoorden, deze keer zowel in de tegenwoordige als in de 
verleden tijd. 
 

 
In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  
Het gaat o.a. getallenkennis: procent / percent, hoofdrekenen: procent / percent nemen van 
natuurlijk getal, cijferen: de 4 hoofdbewerkingen met natuurlijke getallen tot 10 000 000 en met 
kommagetallen tot 0,001, oppervlakte ruimtefiguren, eigenschappen diagonalen vierhoeken en 
toepassingen: procent / percent 
 

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

- De wondere wereld van de houtverwerking. 
- Creatief aan de slag met hout. 

 
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 19 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 

 


