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Belangrijke informatie

Vooruitblik
12.06 – Ouderavond kleuters
14.06 – K2 – zwemmen
15.06 – KDT – kleuterdisco
18.06 – L1+L2 – schoolreis
22.06 – KDT – juffenshow
- L3 + L4 – schoolreis
23.06 – WK voetbal @Wonderwijs, initiatief van het
oudercomité
25.06 – L1 – naar de zorgboerderij
- Ouderavond lager
26.06 – extra ouderavond 3de graad

Mogen wij u er aan herinneren dat zondag
10/06/2018 de verzendkostvrije periode voor het
bestellen van de schoolfoto’s afloopt.

- fietstocht 3de graad
27.06 – fietstocht 2de graad
28.06 – Van klein naar groot ( K3 + L6 )

Dus ouders, grootouders, vrienden of familie die
hier nog graag gebruik van willen maken,
kunnen dat nog tot en met zondag doen.
Bestellingen die gebeuren na 10/06/2018 zullen
rechtstreeks naar het adres van de besteller
verstuurd worden. Hiervoor zal er een
verzendkost worden aangerekend.

29.06 – Laatste schooldag ( halve dag )

Redactie Peuterklasje - mei
ss
Jarigen van de maand:

Lena 3 jaar

Hoewel we deze maand 3 jarigen hebben gehad en dus veel
moesten feesten, was er toch nog tijd om iets meer te leren over
het verkeer. We begonnen eerst met de auto. Zo zijn we gaan
kijken naar de auto van de juf. We keken eens waar alles voor
diende en mochten eens in de auto zitten. Daarna mochten we
wielafdrukken maken door met de auto’s door de verf te rijden.
Onze ruimtelijke oriëntatie oefenden we met het maken van
straatvlakken. Aandacht voor de verkeersgeluiden mocht
natuurlijk ook niet ontbreken. We kwamen dan ook met de vraag
terecht: kan je met een vliegtuig naar school komen of te voet
naar Amerika gaan? We sorteerden ook wat er vliegt, rijdt en
vaart. De begrippen dichtbij, ver, kwamen aan bod toen we de
auto’s voor het verst lieten rijden. En met het verhaal: met opa
op de fiets, telden we hoeveel kinderen er op een fiets passen.
Op donderdag deden we ook een yogalesje. Samenwerken,
elkaar vertrouwen, en ontspannen, deden we toen we de auto’s
zachtjes over elkaars lichaam lieten rijden. Ook deze maand was
er een juffenshow. Twee zusjes maakten een cadeautje voor hun
papa. Maar dat lukte niet. Na enkele keren proberen, ontdekten
ze, dat als ze elk hun eigen talent gebruiken en samenwerken, ze
een heel mooi cadeau kunnen maken. Op vrijdag mochten de
peutertjes hun fiets meebrengen. Helaas was het ook de natste
dag van de maand. Maar dan kwam onze redder in nood:
meester Steve, die speciaal voor ons een heel fietsparcours
opbouwde in de turnzaal. Zo hebben we toch naar hartenlust
kunnen fietsen. Ook de verhalen: “Anna in het verkeer”, en “Jules
op fiets”, kwamen aan bod. En zo springen we dan in de laatste
maand van het schooljaar. We gaan dan nog even verder met
verkeer. Tot de volgende Wonderwijzer.

Owen 3 jaar

Bas 3 jaar

Babynieuws
Florence en Felix kregen
allebei een zusje Eléonore en
Simone. Proficiat aan beide
ouders

j

Redactie K1 - mei
ss
Jarigen van de maand:

Beeld van de maand

LOWIE, LIZE en
CHLOE werden VIER
jaar!

Kinderpraat:
-

Antwoord op de
vraag: ‘Wat zagen wij
op de boerderij?”
“HAMBURGERRATJES” (hamsters)

Onze planning:
-

7/6: Picknickfeest
12/6: ouderavond

Tekst bij de foto
Enkele hoogtepunten van deze maand:
- Schoolreis naar de boerderij: knuffelklasje,
diertjes borstelen, verzorgen, eten geven aan
de kalfjes, koeien, paarden, geitjes en kipjes,
stal helpen uitborstelen, in de tractor zitten, …
- In de klas verder onze schoolreis uitwerken
via leuke activiteiten zoals modder maken,
spelen met allerlei soorten boerderijen, veel
tractors in de klas in alle maten en soorten,
spelletjes rond de dieren spelen,
dierenyoga…

Feest!
Jozefien is grote zus
geworden van Simone…

AANDACHT!
Het is buiten al heel warm
voor de kleuters. Kunnen jullie
voor een zonnehoedje of pet
zorgen met naam in voor je
kleuter. Bedankt…

Redactie K2 - mei
ss
Jarigen van de maand:
Warre 5 jaar
Ruben 5 jaar

Wil je graag ons nieuw
tandenpoetslied horen?

https://www.youtube.com/wat
ch?v=1vts9FtOUS8

De voorbije weken leerden we over ons lichaam. Onze
haren, tanden en de verschillende lichaamsdelen kwamen
aan bod. In de kappershoek zag ik heel mooi rollenspel
tussen de kapper en de klant. Tijdens de waarneming
tanden poetsen hadden we het over de verschillen in
tandpoetsgerief. Maar we leerden ook hoe we onze tanden
2x per dag moeten poetsen.
Om af te sluiten schilderden we elkaars voeten en maakten
we een afdruk. We leerden ook de hoeveelheden en de
getallen tot 5. Dit konden we goed gebruiken bij het tellen
van onze tenen.
Het hoogtepunt van deze week was het bezoek van Eagle,
de pony van Maxime. Iedereen mocht vragen stellen en
kreeg de kans een ritje te doen met het paard. De zus van
Maxime liet ons ook de verschillen tussen galop en draf zien.
Dit was een hele leuke introductie van ons nieuwe thema.
Dankjewel aan het gezin van Maxime.

Gezocht!
Kladpapier

Onze planning:

5/6 schoolreis Olmense zoo
12/6 ouderavond kleuters
14/6 zwemmen

Redactie K3 - mei
ss

Beeld van de maand

Jarigen van de maand:
Robbe, Merel & Uma

Wat vliegt het jaar om! We starten al met onze laatste
maand, een spannende maand! Maar laten we eerste
even terugkijken naar vorige maand! Mei de maand van:





-

De vele vrije dagen.
De cadeautjes voor Moeder- en Vaderdag maken.
De uitdagingen en interesses:
Zaaien en planten + onze kleuters die tuinmannen van
dienst werden en de plantjes gingen verzorgen.
Bouw een plattegrond van de klas: Enkele kleuters wisten
dit te doen a.d.h.v. lego.
Une fleur de printemps: Milalila die ons weer een paar
Franse woordjes leerde kennen.
De onderzoekjes:
Hoe ontstond de Aarde? (door de oerknal)
Hoe ontstond de mens? (de aap die zich steeds meer en
meer evolueerde)
Welke symbolen bestaan er allemaal? (een zoektocht
doorheen de kleuterblok)
De warme dagen: veel insmeren, maar ook spelen met
waterballonnen en verfrissing door een waterspuitje.
De vele verjaardagsfeestjes en de laatste keer integratie
bij juf Linda. Wat waren ze fier op hun boekentasje!
een nieuwe hoek in de klas: Een onderzoekshoekje met
elke week nieuwe dingen om te ontdekken!

Feest!
Van klein naar groot
Het feest voor jullie kleuter
komt er aan! Afscheid van
de kleuterblok en een start in
het 1e leerjaar. Natuurlijk
moet dit gevierd worden.
Alle info over deze
bijzondere avond volgt nog!

Gezocht!
Ik ben op zoek naar …
Een babyfoto van jullie
kleuter

Onze planning:
- 05/06: Schoolreis
- 12/06: Ouderavond
- 14/06: Zwemmen
- 15/06: kleuterdisco
- 22/06: juffenshow +
bezoek hondje Elize
- 28/06: Van klein naar
groot
- 29/06: laatste halve
schooldag

Redactie KDT, juf Jill - mei
ss
Deze maand maakten de kleuters van K1 kennis met appels
van de boerderij! Eerst bekijken we de appel van dichterbij:
een klokkenhuis met pitjes, een ronde vorm, de schil en het
vruchtvlees… Perfect om appelmoes mee te maken! We
snijden, roeren, ruiken en na enkele minuten kunnen we
proeven van heerlijke appelmoes mét of zonder stukjes! Maar
weten jullie wie nog graag appels lust? De dieren van de
boerderij! Een paard, een koe, een varken… We bespreken
welke dieren we op de boerderij zagen en kiezen onze
favoriet! Het varkentje werd vaak gekozen en dus gingen we
aan de slag met heel veel roze kleuren om een biggetje te
knutselen. Papier scheuren is nog niet zo gemakkelijk, maar
met wat hulp lukte het prima! We maken een verteltafel en
luisteren naar het verhaal van Bertje Big. Daarin wil Bertje
graag een schaap worden. Maar een schaap wordt
geschoren… Tijd om dat uit te testen! Aan de slag! Met
scheerschuim en een spatel zorgen we ervoor dat de
schaapjes weer fris zijn voor het warme weer. En natuurlijk
mogen we ook de kippen niet vergeten voeren. De
dobbelsteen vertelt ons precies hoeveel graantjes de kip
mag pikken… Heh heh, wat een werk op de boerderij!
K2 heeft er deze maand op los geëxperimenteerd, want er
liep een hoop mis in de klas
Begin deze maand waren de
stiften kapot! Hoog tijd om te kijken of we dat misschien niet
zelf kunnen maken? Aan de slag: met crêpe papier en water
kijken we welke kleuren mengen, maken we kennis met
lichter of donker en proberen we een tekening alsnog kleur
te geven. De week nadien kijken we welke materialen er
drijven of zinken. Jullie kennen dat wel ‘boven water blijven’
of ‘naar de bodem zakken’. Steentjes, kurken, sponzen…
Alles werd in het water gekieperd en grondig bestudeerd.
Wist je dat een propje papier meteen naar beneden zinkt,
terwijl een volledige krant slechts heel langzaam nat wordt?
Enkele slimmeriken maakten zelfs een bootje zodat prinsessen
of wilde dieren de zee kunnen oversteken! Tijdens thema
lichaam stootte de juf haar teen. Het deed zo’n pijn, maar
we zagen aan de buitenkant niets… Toch voelde de teen
heel hard? Zat er misschien iets in? We bekijken onze botten
via röntgenfoto’s en proberen nadien zelf een skelet in elkaar
te knutselen. Daarvoor moeten we goed kijken, maar de
gelijkenis is treffend. Niet?
Ook in K3 werd er hard gewerkt, want we oefenen volop om
naar het eerste te leerjaar te gaan. We leren werken van kort
naar lang en knippen daarvoor heel veel draadjes van wol.
We spelen lottospelletjes waarbij we goed moeten luisteren
naar de verschillende klanken en tekenen een kasteel om te
oefenen op onze start-en-stop-beweging tijdens het
schrijven. Wat een knappe koppen in de klas! GO GO GO
K3!

Redactie L1 - mei
Jarigen van de maand:

1 - april

Elizan en Ashan 7
jaar

ss

Wist je dat?
We een bezoekje
brachten aan
‘gabber’.

Juni: thema ‘de ruimte’
Deze maand stond er heel wat sport op de
agenda: Kronkeldiedoe en de sportdag.

Daar kun je al wat boekjes
en materiaal voor zoeken.

We zijn begonnen met de laatste maand in het
1ste leerjaar. We gaan alles nog eens goed
herhalen zodat we het schooljaar goed kunnen
afsluiten.
Nog even op onze wiebel-tandjes bijten!
Natuurlijk gaan we niet alleen werkjes
maken…er staan ook nog wat leuke
activiteiten op het programma.

Onze planning:
18 juni: schoolreis naar
de Cosmodrome in
Genk
25 juni: naar de
zorgboerderij in Kozen

Redactie L2- mei
ss
Jarigen van de maand:
Axelle, Djibriel,
Lenthe en Mirthe

Wist je dat?
Wij in de klas EHBO
deden bij mekaar ??
We begonnen deze maand met het hoogtepunt van
het schooljaar, nl de Speel Doe Dag. Een jaar lang
werkten we rond het jaarthema “ Kli-maatjes”. Al de
uitdagingen werden tot een goed einde gebracht. Nu
nog de laatste. De adoptie van een bedreigde
diersoort !! Samen wandelden of liepen we 2 weken
lang iedere dag een mijl als voorbereiding op de loop
tijdens de SDD. En of we er klaar voor waren !! Dankzij
een paar dappere lopers zorgden we ervoor dat de
tijger de meeste stemmen kreeg.
Onze mama’s hebben we echt in de bloemetjes gezet
voor moederdag. Samen met de mama van Lenthe en
Mirthe toverden we een mandje om tot een prachtig
bloemstukje.
Op 15 mei stond Kronkeldidoe op ons programma.
Samen met enkele ouders en de kinderen van L1
trokken we naar de sporthal voor een namiddag sport
en spel. We zongen en dansten, stepten en klommen,
sprongen op het springkasteel, kropen door de rups,
jongleerden…. kortom een namiddag vol plezier !!

Meebrengen !
Voor onze schoolreis
moeten de leerlingen 1
plastieken fles van 1.5
liter of 2 liter (geen
waterfles) meebrengen
Onze planning:
do 7 juni : Meester op de fiets
( fiets + helm meebrengen !!
)
vrij 8 juni : bezoek van pup
Qurieux
ma 18 juni : schoolreis

Redactie L3 - mei
ss
Sportdag!
Afgelopen donderdag deden wij net zoals de andere
klassen ook mee aan de sportdag voor Alkense
scholen.
Al leek die door het slechte weer eerst niet door te
kunnen gaan. Enkele stevige regenbuien zorgden
ervoor dat we voormiddag niet konden sporten.
Onze sportoutfit werd dan maar omgewisseld voor een
paar werkhandschoenen. We moesten namelijk heel
wat gereedschap gebruiken om ons cadeautje voor
Vaderdag te knutselen.
Rond de middag kwam de zon tevoorschijn, waardoor
we namiddag plots toch nog konden sporten.
Eerst hadden we een atletieksessie waarbij we leerden
sprinten, verspringen en speerwerpen. Zeker die laatste
discipline viel bij de kinderen in de smaak. Er was zelfs
iemand die maar liefst 15 meter ver gooide.
Als afsluiter hadden we een initiatie van tennis. Door
middel van leuke spelletjes werd er kennis gemaakt
met de tennissport. Als afsluiter werden er ook al kleine
wedstrijdjes gespeeld. Met wisselend succes want er
vloog ook een tennisballetje de vijver in.

Vooruitblik

Schoolreis naar het Comic Art Station !
Op vrijdag 22 juni gaan wij naar het Comic Art
Station in Antwerpen. Dit is een indoorpretpark
wat is opgebouwd rond het thema striphelden.
In totaal zijn er maar liefst 33 attracties.
Een leuk weetje: de hoogste indoorglijbaan ter
wereld staat hier opgebouwd.

Jarigen van de maand:
(mei en juni)
Sibbe, Kobe, Azizcan,
Sami en Liesl

Redactie L4 - mei
ss
Jarigen van de maand:
Deze maand waren er
geen jarigen in onze
klas.

Wist je dat?
Wij op schoolreis gaan
naar het Comic art
station?
Beste Wonderwijzertjes,
De maand mei is alweer voorbij. Wat gaat het
schooljaar toch snel, bedenk ik mij …
De maand mei werd goed ingezet door onze super
leuke speel-doe-dag. Je kon er meedoen aan
verschillende workshops: de sappentrappers, een koe
melken, … . Daarnaast kon je proeven van de vele
lekkere versnaperingen. Ook het weer was ons gunstig
gezind. Kortom een dag vol plezier voor ieder kind.
Ook lieten we ons, in de maand mei, van onze mooiste
kant zien aan de schoolfotograaf. Wat een mooie
exemplaren zaten daar wel niet tussen!
Tot slot werd mei afgesloten door onze sportdag. Deze
leek eerst eventjes in het water te vallen door het
slechte weer. Gelukkig klaarde het snel op. Zo konden
we in de namiddag toch nog genieten van het
zonnetje en van de leuke sportactiviteiten.
Wij wensen iedereen nog veel succes met toetsjes en
examens.

Filmtip :
Spijt!
Een Nederlandse
tienerfilm uit 2013 van
Dave Schram

Onze planning:
22/06 Schoolreis L3 + L4
25/06 Ouderavond lager
27/06 Fietstocht L3 + L4
28/06 Van klein naar GROOT!
29/06 Laatste schooldag

Redactie L5 - mei
ss
Jarigen van de maand:
Lena
Dilnaz

Wist je dat?

Hallo allemaal,

De studenten van de PXL
lekker vers fruit krijgen
tijdens hun examens? (En
dat wij er stiekem ook van
mochten eten  )

De laatste maand van dit schooljaar breekt alweer
aan. Wat gaat de tijd toch snel. Voor we er goed aan
beginnen nog even een terugblik op mei.
Wat had mei voor ons in petto?
 VEEL vrije dagen   
 DUS ook veel uitslaapmomenten 
 Schoolfeest. Superleuk en warm!
 Schoolfotograaf.
 Spreekbeurten over de Europese Unie.
 Trefbaltornooi. Wat deden we dat goed!
 Een halve sportdag, maar wel heel leuk!
 Laatste nieuwe lessen.
 Leuke momenten samen binnen en buiten.
 Af en toe buiten leren tijdens het mooie weer.
 …
We zijn er bijna klaar voor, de overstap naar L6.
Maar eerst nog een leuke maand met elkaar!
Groetjes
L5

Leuke website
https://quizlet.com/subje
ct/beaufort-5/

Onze planning:

18.06 – 22.06 toetsenweek
25.06 + 26.06 ouderavond
26.06 fietstocht
29.06 Laatste halve dag.

Redactie NCZ* juf Gayna- mei
In het tweede leerjaar leerden we hoe belangrijk water is.
We dachten na waarvoor we allemaal water nodig hebben
en hoe het waterverbruik van mensen in andere
werelddelen is.

De derde graad keek en
luisterde naar het
prentenboek ‘Een
melodie van ijzer en staal’.

We leerden wat plastic soep nu eigenlijk is.
In onze oceanen drijven vuilnisbelten met kunststofafval.
Deze “plastic soep” is een bedreiging voor al het leven in
de oceanen.

De kinderen van het tweede leerjaar waren nogal
verontwaardigd
ze zagen
plastic,
De
derde graadtoen
makte
kennishoeveel
met devuiligheid,
Cliniclowns,
ze van
de mens in de
oceaan
terechtkomt.
Het was mooi
omziet
te en
zien
ontdekten
hoe
de dag
van een CliniClown
er uit
wat
het effect
is van ze
een
bezoek
van Ondertussen
een CliniClown.
hoe
‘strijdlustig’
ervan
werden.
is ons thema
afgerond
en wil ik
het ookafleiding
hier overen
gevoelens
hebben.
De Cliniclowns
brengen
plezier aan
kinderen
die door ziekte en/of een handicap in een ziekenhuis
moeten verblijven en daardoor weinig contact hebben met
hun eigen leefwereld. Door middel van improvisatie
proberen de clowns binnen de vier muren van een
ziekenhuiskamer deze leefwereld weer wat op te roepen en
op die manier wat afleiding te bieden.
(www.CliniClowns.be)

Dit prachtig geïllustreerde
boek dompelt je onder in
de speelse en kleurrijke
wereld van artiesten,
zigeuners en flamenco.
Een verhaal waarin een
open geest de angst voor
het onbekende overwint,
waarin liefde en muziek
krachtiger blijken dan
vooroordelen, waarin men
begrijpt dat er in elke
persoon talent schuilt.
Het eerste leerjaar dacht
na over hoe je je moet
gedragen in de natuur en
waar je rekening mee
moeten houden.

Onze televisie neemt ons dagelijks mee naar
allerlei avonturen. Heel wat gevoelens
overspoelen ons dan. In de eerste graad hebben
we het hierover. We luisteren naar een verhaal
van Madelief en bekijken een aantal fragmenten.

