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 Woensdag 28 oktober: Grootouderfeest 

 Donderdag 29 oktober: Rapport 1 en oudercontact 

lager (L1 iedereen, L2  L6 op uitnodiging) 

 Vrijdag 30 oktober: Halloween  

 Van maandag 2 tot en met 8 oktober: Herfstvakantie 

(betaalde opvang voorzien op school) 

 Donderdag 19 november: Oudercontact kleuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de gulle bijdrage van de ouders en sympathisanten bracht 

onze sponsorloop ruim 3000 euro op… In naam van het volledige 

team wil ik jullie hiervoor hartelijk bedanken! Dankzij deze extra duw 

in de rug zullen de kinderen vanaf 1 september 2016 in een goed 

uitgeruste turnzaal terecht kunnen. 
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K0: Onze herfstwandeling was een succes! We verzamelden veel noten, takken, blaadjes en keken hoe de 

takken heen en weer wiegden. We experimenteerden met verf in herfstkleuren. We kijken uit naar de komst 

van onze oma’s en opa’s, er staat een lekkere verrassing op jullie te wachten… Gisteren kwamen onze nieuwe 

vriendjes samen met hun mama en papa al een kijkje nemen in ons klasje. We verwachten ze na de 

herfstvakantie.     

K1: Opgepast, wat kriebelt daar? Oh het zijn de spinnetjes maar! We maakten al een leuke kriebelspin voor 

onze vriend Jonnie en gingen samen op spinnenzoektocht. Wat spannend was dat, de ene al wat stil, de andere 

gaf een luide gil (zoals de juffen)! Zouden onze opa’s en oma’s bang zijn van spinnen? We kijken met ongeduld 

uit naar de grootouderdag. 

K2: Samen met de kinderen van het vijfde leerjaar zijn we op uitstap geweest naar het bos, dat was heel leuk! 

We hebben allerlei toffe opdrachtjes uitgevoerd en heel veel herfstschatten gevonden. ’s Avonds gingen we 

moe maar voldaan terug naar huis. We kijken er ook al naar uit om onze grootouders te verwelkomen in onze 

klas volgende week woensdag! 

K3: Ons klasbudget is bijna helemaal op, want de kleuters hebben al veel gekocht in ons herfstwinkeltje. Met 

de herfstvruchten hebben we al veel kunnen wegen, tellen, sorteren, reeksen maken… Volgende vrijdag sluiten 

we ons thema af met een leuke herfstwandeling samen met de kinderen van het 6
de

 leerjaar. 

L1: Ata en Jean-Alfred hebben op de muzische dag het record verbroken met de Kapla blokken (7 

verdiepingen). We gingen naar Slotendries voor het thema: herfst in het bos (foto’s website). Maandag 26 

oktober gaan we zwemmen, vergeet je kleine en grote handdoek niet. Zorg ook voor een plastic zak in je 

zwemzak. Probeer tijdens de vakantie af en toe hardop te lezen en oefen de groepjes tot en met 5 in. 

L2: Het gaat goed vooruit in het tweede leerjaar. Ons eerste rekenboek is afgewerkt, de herhaling van de 
leerstof van het eerste leerjaar is dus helemaal achter de rug. We leerden nu al tot 100! Dat vonden we best 
wel spannend. Ook de maal- en deeltafel van 2 werd aangeleerd. Per tafel krijgen we ook tafelkaartjes, waar 
we thuis ELKE dag mee moeten oefenen. Het is heel belangrijk om dit goed bij te houden, want het gaat best 
wel snel in het tweede leerjaar. In wereldoriëntatie leerden we al vlot een plattegrond aflezen. Dat is niet altijd 
even eenvoudig, maar het lukt al vrij goed. We maakten ook kennis met enkele “verborgen” plekjes op onze 
school. Met het fototoestel in de hand namen we hier zelf foto’s van. Binnenkort krijgen we ons eerste rapport 
van dit schooljaar, spannend! 

  
L3: We zijn op leerwandeling geweest in de schoolbuurt. Iedereen had een taak. Dat is goed verlopen. Vandaag 

gaan we naar het Leen, om het volgende thema over het park/bos in te leiden. We gaan met de winkelkar in 

het bos. Hopelijk is het weer ons gunstig gezind. 

L4: Aangezien het eerste rapport eraan komt, zijn er al verschillende toetsen op ons afgekomen. We hopen dat 
we via die toetsen kunnen aantonen dat we al 2 maand hard ons best doen, en dat we al veel bijgeleerd 
hebben in de klas. We gingen al 2 keer zwemmen. Het grootste deel van de zwemles krijgen we oefeningen van 
de juffen en de meester om onze techniek van schoolslag en crawl te verbeteren. We sluiten elke zwemles af 
met 10 minuten vrij spelen, dit vinden we het leukste! 
 
L5: Tijdens het zwemmen hebben we leren duiken en hebben we zwemvliezen aangetrokken.  

Er zitten een aantal echte waterratten in onze klas. Op dinsdag gingen we samen met de 2
de

  kleuterklas naar 

het bos. We maakten 6 opdrachten die we uitvoerden met de kleutertjes. Het was megaleuk! 

L6: ‘s Middags zijn we tijdens de lessen WO bezig met ons eerste project over de continenten, terwijl we in de 
voormiddag verschillende toetsen maken voor ons eerste rapport. We werken hard, maar hebben ook veel 
plezier. We zullen blij zijn als er wat ontspanning is in de herfstvakantie Owen en Jarne. 


