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Mondmaskertjes in de lagere school
Het dragen van de mondmaskertjes heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom willen we vragen dat de
kinderen hun eigen maskertje blijven meebrengen en dragen. Sinds de kerstvakantie merken we meer
en meer ‘vergetelheid’. Dagelijks zijn er een 30-tal kinderen die geen maskertje bij zich hebben. Ze
krijgen er dan een van de school waardoor de kosten oplopen. Daarom zullen we vanaf maandag
€ 0.50 per maskertje aanrekenen op de schoolrekening. Steek best 1 maskertje in de jaszak en 1
reserve in de boekentas.
Op tijd op school
Meer en meer kinderen komen jammer genoeg te laat. Hiermee willen we een oproep doen om op tijd
naar de school te komen. Wanneer de bel gaat, moeten de kinderen in de rij gaan staan, kleuters en
leerlingen. Dat is een goede oefening die past in onze structuur.
Gedichtendag
Zoals ieder schooljaar, tijdens de laatste week van januari, vieren we gedichtendag op onze school.
Volgende week zal uw kind kennis maken met een leuk gedicht over het thema ‘Natuur’.
We willen er dit jaar voluit voor gaan en ook anderen laten genieten van deze gedichten. Daarom
hebben we volgende oproep: “Gedicht zoekt raam!” Het gedicht waarrond uw kind werkte zal
volgende week in de boekentas mee naar huis komen om aan het raam te hangen.
Zo kan uzelf, uw familie, maar ook de buren en misschien wel heel de buurt meegenieten van het
gedicht en de creatieve verwerking van uw kind. Later in de week gaan enkele leerkrachten op zoek
naar de creaties en gedichten achter de ramen. We hopen alvast aan uw raam iets moois tegen te
komen. Mocht u denken dat de speurneus van onze leerkrachten de weg niet zal vinden tot uw creatie
aan het raam, dan mag u ook een foto nemen en doormailen voor donderdag naar de leerkracht.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Kleuterschool
* Eendjesklas: De voorbije week werkten we in onze klas rond het thema ‘Dit ben ik’. Op deze manier
leerden we ook elkaar nog wat beter kennen. Aan het magneetbord konden we puzzels maken met het
lichaam van Jules en Marie. Hier mochten we ook foto’s van onze eigen hoofdjes of die van onze
vriendjes bijhangen. We hebben ook heel wat spiegels in onze klas: gewone spiegels maar ook gekke
spiegels. Bij de spiegels staat ook een doos met kappers- en verzorgingsspullen. Zo kunnen we elkaar
nog mooier maken. We luisterden ook naar het verhaal ‘Mama kriebelt Jules’. Dit kunnen we ook
herbekijken op de computer. Met magneten konden we op de doe-plaat hoofden een bril, een mond,
haren… geven. Op een andere doe-plaat konden we Jules en Marie aankleden met de magneten.
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Dinsdag keken we samen naar Tik Tak, gespeeld door juf Lise. Vrijdag speelden onze juffen weer een
toneeltje. Ook volgende week werken we nog wat verder rond dit thema. Dan zullen we ook al extra
aandacht besteden aan het thema ‘Ziek zijn’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen week was er weer heel wat te beleven in onze klasjes. In de
Nijntjesklas mochten we een tekening maken op muziek. Dat was tof! Ook hebben we samen een
gezelschapsspel gespeeld. In de Egeltjesklas stond er een grote kartonnen tipi die we mochten
schilderen. Ook mochten we experimenteren op een schilderdoek met waterverf. We gingen ook aan
de slag met plakkaatverf op papier of op een doorzichtige schildersezel. Wat waren we weer creatief!
Vrijdag sluiten we de dag nog af met een toneel van Jules gespeeld door onze juffen. Volgende week
starten we met het thema ‘Ziek zijn’.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond het thema ‘Winter’. Deze week hebben
we het voederhuisje bijgevuld. We zagen dat er al vele vogeltjes zijn komen smullen van onze
zelfgemaakte vetbollen. We hebben in onze klas een uitkijkpost om de vogels te observeren. We zagen
al een roodborstje, koolmees, kraai, merel… We brachten de winter binnen en maakten zelf sneeuw en
speelden met ijs. Volgende week leren we nog verder over de dieren in de winter, wat is bevriezen,
dooien…. Tijdens de winterperiode trekken we vaak onze laarsjes aan om naar het bos te gaan. Op
maandag en donderdag spelen we op het grasveld achter onze speelplaats. De kleuters genieten er
echt van om op het grasveld te kunnen spelen. Hierbij trekken we ook onze laarsjes aan zodat we niet
de hele dag moeten rondlopen met natte schoenen. Mocht uw kleuter nog geen laarsjes hebben hier
op school, mag je deze nog steeds meegegeven. Gelieve deze duidelijk te tekenen met naam en in de
klaskast te plaatsen in onze inkomhal. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
* Kikker- & Varkentjesklas: In het begin van de week was er een stagiaire in de Kikkerklas en werkten we
zonder thema. In de Varkentjesklas werd er gestart met het thema ‘Gelukkig nieuwjaar slak'. De Kikkers
zijn sinds donderdag met thema begonnen. Volgende week zullen we hier nog mee verdergaan.
In de Varkentjesklas hebben we hier al heel wat rond gedaan. Zo deden we een 'geheime' opdracht
met zandlopertjes, kregen we ook waterslakjes op bezoek en maakten we onze eigen kalenders. We
deden nog heel wat spelletjes rond tijd, wat soms best spannend was. Ook hebben we een
knutselwerkje gemaakt want Faris kreeg er eind december een zusje bij.
Volgende week is er gedichtendag. We gaan dan enkele dagen werken rond een gedicht, waarvan het
werkje woensdag mee naar huis komt. Daarna werken we nog even verder rond de winter.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Na het weekend staan er leestoetsen gepland. Vergeet zeker niet te oefenen.
* 4A: Op dinsdag 25 januari beginnen de studenten Luna en Selena aan hun stageweek in onze klas. Zij
zullen tot en met dinsdag 1 februari alle lessen in goede banen leiden. We wensen hen veel succes toe!
* 5de leerjaar: Leren leren van je eigen fouten, betekent dat je jouw eigen studeermethode kan
evalueren en bijsturen. Geweldig! Daarom maken onze leerlingen twee keer een actua-spreekoefening
gedurende het schooljaar. Zo kunnen ze de tweede keer leren van de eventuele fouten van de eerste
keer. De data voor de nieuwe actua-spreekoefeningen komen een van de volgende weken in de
klasagenda en de beoordeling van de eerste actua kreeg uw kind reeds eerder. En nu maar LEREN
LEREN van je eigen fouten.
Naast dat LEREN LEREN gaan wij onze leerlingen ook LEREN STRIJKEN. Daarvoor hebben we in de
klas een ongestreken propere zakdoek of keukenhanddoek nodig die je meebrengt van thuis. Je
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leerkracht laat je tijdig weten wanneer je die zakdoek of handdoek moet meebrengen naar school. Dat
strijken past binnen een volgend thema van wero ‘Jeans’. Onze klassen veranderen dan even in een
heus strijkatelier...
Mogen we tenslotte nog vragen dat alle leerlingen een reserve van mondmaskers mee naar school
brengen? Het zal niet de eerste keer zijn dat er een mondmasker stuk gaat tijdens de speeltijd en dan
dienen de leerlingen zelf voor een nieuw mondmasker te zorgen. Ook de handdoek die tijdens het
middageten op de bank gelegd wordt, mag niet vergeten worden.
* 5C: Zoals jullie al konden lezen in het algemeen deeltje van het vijfde leerjaar, gaan we van start met
een nieuw wero-thema, namelijk ‘Jeans’. De leerlingen van klas 5C hebben daarvoor niet alleen een
ongestreken zakdoek of handdoek nodig om te leren strijken. Eén van de komende weken gaan we
ook leren naaien… écht naaien met een naald en draad, twee knopen en twee dassen (plastrons). Let er
dus even op dat uw kind er niet met uw lievelingsdas vandoor is.
Mocht u thuis geen twee dassen hebben die uw kind mag verknippen, dan kan u altijd zeer goedkope
dassen vinden bij het kringloopcentrum van Turnhout, op de Steenweg op Tielen ( 50 eurocent per
stuk).
Agenda
* 24/01/2022: Start inschrijvingsperiode broers en zussen ’22-‘23
* 25/01/2022: Geen avondstudie – PV // Zwemmen 4C
* 28/01/2022: Rapport 2

