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 Dinsdag 6/12 Sint op school 

 Donderdag 22/12 kerstmarkt + oudercontact lager 

 Vrijdag 13/1 winter BBQ 

 Woensdag 18/1 pedagogische studiedag, betaalde 

opvang voorzien 

 voordrachtwedstrijd 27/01 

 

Hij komt, hij komt… Op 6 december brengt de Sint en zijn 

pieten een bezoek aan onze school!                              

 

 

Voor de kerstmarkt zijn we nog op zoek naar slingers en kerstverlichting. Wie er 

over heeft, mag ze altijd meegeven naar school.  

 

 

De opnames voor SMART zijn volop aan de gang. We kijken al uit naar de vele 

denkspelletjes die SMART ons schenkt voor in de klassen! 

 

De werken in de Goedlevenstraat zijn bijna afgerond. De afspraken i.v.m. het 
afzetten en ophalen van de leerlingen na de werken krijgen jullie zodra deze 
definitief beëindigd zijn.       

 

We zijn nog op zoek naar leesouders, grootouders,… die op 

vrijdagnamiddag tussen 13u30 en 15 uur willen lezen met de kinderen 

van het tweede leerjaar. Als je zin hebt om ons te helpen, laat het dan 

weten aan juf Lies (lies.waelput@pantarhei.be) 

  

 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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K0 

Ons thema Sinterklaas is volop aan de gang. We kijken uit naar de komst van Sint en Piet. Ons 

feesthoedje staat reeds klaar! Op vrijdag 2 december organiseren we samen met het dagverblijf een 

lekker sinterklaasontbijt! Je peuter hoeft dan thuis niet te ontbijten.  

 

K1                                                              

Oh, wat spannend, heb je het ook al gezien? Sint en  Piet zijn in het land… 

We maakten onze handjes al goed vuil en zijn volop bezig met het schilderen van onze 

schoen! 

Wie nog geen schoentje heeft meegebracht, graag dit tegen maandag. We tellen ongeduldig af naar 

het Sinterklaasfeest. 

K2 

De foppiet kwam langs in onze school! We kregen van hem een fopcadeautje met verschillende 

gekke opdrachten. Dat vonden we super leuk. We hebben ook geproefd van verschillende soorten 

citrusvruchten en weten nu hoe zoet en zuur smaken.  

Nog even een kleine herinnering: op maandag 5 december gaan we naar ‘het Huis van de Sint’. We 

hopen dat iedereen deze dag aanwezig zal zijn! 

K3 

We zijn volop bezig met het thema Sint. We helpen de Sint en de pieten om alles op tijd af te krijgen. 

Zoals koekjes bakken, cadeautjes inpakken,… We kijken al uit naar de grote dag en verwelkomen Sint 

& Piet met een liedje. De foto’s van de kleuterboemeldag staan op de website! Veel kijkplezier! 

L1 
We hebben hard gelachen met het toneel op school. Miel & Kyana konden toveren, Anaïs en Niels 
hadden een heel speciale stem om te zingen.  
In de klas werken we aan een héél leuk thema: Sint en speelgoed. Op 5 december gaan we naar ‘het 
Huis van de Sint’ in Sint-Niklaas. 
Het blijft belangrijk: ‘elke dag 10 minuten leesplezier!’.  Bij veel kinderen gaat dit echt al heel vlot. 
Misschien een tip voor een pakje: een nieuw leesboek.  

L2 

Vorige dinsdag konden we genieten van een voorstelling op onze school van Jo De Rijck (bekend van 

VTMKZOOM). 

Hij haalde zijn beste goocheltrucjes naar boven. Af en toe mocht iemand uit het publiek hem een 

handje komen helpen. We vonden het superleuk ! 

In de rekenles leerden we nu al de tafel van 2 en de tafel van 10. Het is superbelangrijk om van bij 

het begin ELKE dag de tafels te oefenen (... ook al staat dit niet elke dag in de schoolagenda). 

Belangrijke info voor maandag 28/11 : we gaan zwemmen ... dus ... denk eraan de zwemkledij mee te 

brengen. 
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L3 
In de wiskundelessen leren we nu rekenen tot 1000. Dit is niet voor alle kinderen even gemakkelijk… 
maar geen probleem: we oefenen, oefenen, oefenen. In de taallessen leerden we de zelfstandige en 
bijvoeglijke naamwoorden kennen. In WO leren we over het bos, de herfst,… We gingen vandaag 
zelfs winkelen in het bos Het Leen met een gids. Het was heel leerrijk en tof, zo een daguitstap met 
picknick. We konden daar ook spelen in het speelbos. Heel leuk! 

L4 
In het 3de WO –thema worden de kinderen kleine wetenschappers. Ze doen weerwaarnemingen , 
noteren alles op een weerkalender en verdiepen zich in de niet-levende natuur. In L4B bereidden de 
leerlingen zelf een proefje voor en brachten dit voor de klas. Interessant en spannend. Lukte het of 
net niet ? Kijk maar op de website naar de foto’s. L4A doet dit op een later tijdstip. Interessante tip : 
zondag 27 november : Dag van de WETENSCHAP ! Toffe activiteiten op vele locaties.  
In de wiskundelessen worden de getallen steeds groter (tot 100 000). Altijd zeer goed kijken naar de 
grootte van het getal is nu zeer belangrijk.  

 
 
L5 

Wat gaat de tijd snel!  We doen mee aan een wedstrijd van Whizzkids. We moeten tegen 25/11 de 

antwoorden doorsturen voor vragenreeks 1. We leren er op een veilige en juiste manier  informatie 

opzoeken via het internet. Super leuk! 

We zijn ook begonnen aan ons eerste spreekbeurt. We leren een mindmap maken en informatie 

samenvatten en duidelijk noteren. We zijn benieuwd naar elkaars spreekbeurt. 

 

L6 

We zijn volop bezig met ons project in de lessen WO. Elke groepje heeft een continent en een land 

gekozen om over te vertellen. Volgende week komen de projectvoorstellingen. We zijn heel erg 

benieuwd. Vandaag was er een afscheidsfeestje voor Ayse omdat dit haar laatste week was op onze 

school. Ze verhuist naar een andere gemeente en gaat dus vanaf volgende week naar een andere 

school.  We wensen haar veel succes!  We zullen haar heel hard missen!!!  Jabir en Ozgür 

 

 

 


