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eendjesklas

Na de herfstvakantie verwachten we 6 
nieuwe peuters in onze eendjesklas.

Van harte WELKOM!

Lewis is in september grote broer 
geworden.
De mama van Lewis kwam op bezoek met 
Sepp (babybroertje van Lewis). Lewis 
was heel trots en wij vonden het een leuk 
bezoekje!

Vorige week werden onze eendjes 
ondergedompeld in de herfstsfeer. 
We zijn tijdens het thema ‘Jules in de 
herfst’ van start gegaan met een leuke 
herfstwandeling in het speelbos. Hierbij 
hebben onze kleuters op een actieve 
en zelfontdekkende manier geleerd. Alle 
gevonden herfstmaterialen: bladeren 
en vruchten hebben we verzameld in 
een herfstbak.  Onze juf vertelde het 
verhaal: Jules in het bos. Onze eendjes 
waren zo enthousiast over het verhaal 
waardoor we beslisten om het verhaal 
na te spelen. De juf vertelde het verhaal 
en de kleuters beeldden het verhaal uit 
met attributen. Het was een geslaagde 
activiteit! Er is heel wat talent op vlak 
van drama te vinden bij onze kleinste 
kleuters. 



Onze kindjes hebben heel veel interesse in spinnen. Daarom hebben 
we deze week gewerkt rond spinnen en het prentenboek ‘Jonnie’. 
We zijn op een actieve manier op zoek gegaan naar spinnen op de 
speelplaats, in het speelbos, … Onze kleuters gingen op ontdekking 
met vergrootglazen en loepenpotjes. We hebben veel spinnenwebben 
gevonden. Maar uiteindelijk hebben we maar 2 spinnen gevonden. Deze 
spinnen bleven een paar dagen in onze klas en op het einde van de 
week hebben we ze terug vrij gelaten in het speelbos. Het was een hele 
leuke ‘kriebel-krabbel’ spinnenweek!



vlinderklas
Tijdens de maand oktober leerden onze vlinders over de dokter en ziek 
zijn. We leerden in dit thema vele nieuwe woordjes zoals stethoscoop, 
oorlampje, verband, pleister, pincet enz.
In de kring konden we een rollenspel spelen, wanneer iemand ziek was 
kwamen de dokters je verzorgen met allerlei spuitjes en zalfjes. Nog 
even naar het hart luisteren en onze patiënt was terug genezen!
Tijdens onze knutselactiviteiten maakten we een ziekenwagen, dokterstas 
en kleefden we de schaduw van de pleisters onder de juiste prent. 
Met echte pincetten van de dokter konden we onze fijne motoriek 
testen. De rode bolletjes moesten we zo trachten te pakken en in een 
potje stoppen. Dit was niet zo makkelijk!



Onze vlinders merkten ook op dat het 's morgens soms heel hard 
kon waaien en dat de blaadjes van de bomen vielen. Tijd om wat over 
de herfst te leren. Op een zonnige ochtend maakten we een mooie 
wandeling rond onze school. We zochten grote en kleine blaadjes, eikels  
en paddenstoelen. De blaadjes en eikels verzamelden we in een grote zak 
zodat we deze mee naar ons klasje konden nemen. 
Met onze pincetten van de klas moesten we onder de blaadjes de eikels 
zoeken en verzamelen. Wie kon de meeste eikels vinden?
Tijdens onze wandeling merkten we op dat de blaadjes van de bomen 
andere kleuren krijgen wanneer het herfst is.  Met afwasborstels gingen 
we aan de slag en maakten we een mooie herfstboom. 
In onze klas stonden er ook vele paddenstoelen, geen echte want je mag 
deze niet plukken. We leerden dat een paddenstoel een hoed en een 
steel heeft en schilderden nadien ook onze eigen paddenstoel. 
We hebben weer heel wat bijgeleerd deze maand en super veel plezier 
gehad!



uilenklas
De eerste 2 weken hebben we gewerkt rond het thema 'Bij de 
dokter'! Dit vonden we super leuk! We werden echte dokters. Zowel 
de kinderen, beer,... als de juf hebben veel spuitjes en windels gekregen. 
Ook hebben we een moeilijk woord geleerd namelijk 'stethoscoop', we 
hebben het veel herhaald, waardoor we het na een tijdje toch konden! 

Ook zijn we nog naar Rollebolle geweest. Hier hebben we heel hard 
naar uit gekeken! Elke dag hebben we geteld hoeveel nachten we 
nog moesten slapen! En wat was het fijn! Er waren ballen, fietsen, een 
springkasteel,... ook hebben we een omloop gedaan waarbij we moesten 
klimmen, glijden,.... 



We zijn 2 weken aan de slag gegaan rond het thema herfst, ook de 
herfstdieren zijn aan bod gekomen. We zijn ons thema gestart met een 
herfstwandeling binnen onze school, hier gingen we op zoek naar allerlei 
herfstmaterialen die we konden meenemen in onze klas. We vonden heel 
veel blaadjes die al van de bomen waren gevallen, eikels, eikeldopjes,.... 
maar ook een rode paddenstoel met witte stippen! Natuurlijk mochten we 
van onze juf de paddenstoel niet uittrekken en konden we deze dus niet 
meenemen naar onze klas. Ook hadden we enkele bolsters in onze klas, 
'Au wat prikt dit hard!'. 
We hebben een eigen herfstboom gemaakt. Eerst maakten we een van 
onze hand en arm, dit werd de stam van onze boom! Daarna hebben we 
blaadjes aan de boom gemaakt door stippen te zetten in de herfstkleuren. 



dinoklas
Rollebolle
Ook de kinderen van de 3de kleuterklas hebben zich kunnen uitleven 
op Rollebolle.
Er waren enorm veel leuke dingen die voor beweging zorgden maar 
de grootste favoriet was toch wel het springkasteel!

Letter van de week

Graag wil ik alle ouders bedanken om zoveel spullen 
met de letter van de week mee te geven. 
Mede dankzij jullie worden deze letters

goed ingeoefend!



Mijn huis
De voorbije drie weken hebben we in de 3de kleuterklas gewerkt rond 
het thema : "mijn huis".
Een aantal kinderen uit onze klas zijn reeds verhuisd of gaan 
verhuizen. Een thema dat dus echt wel leeft bij de kinderen.
Op drie weken tijd hebben we heel wat geleerd en gedaan.
Zo gingen we bv. op google earth op zoek naar woningen van de 
kinderen.
Er bestaan heel wat soorten woningen. We leerden bv. het verschil 
tussen een caravan en een mobilhome. Er werd ook even stilgestaan 
bij het feit dat er helaas nog mensen bestaan zonder woning.
Gedurende deze weken ontpopten we ons tot heuse architecten! Zo 
maakte elk kind d.m.v. stroken papier een plattegrond
van hun huis. Ook maakten we kennis met het beroep 
"binnenhuisarchitect". Zo mochten de kinderen zelf een huis inrichten 
met meubels uit tijdschriften met leuke resultaten als gevolg.



eerste leerjaar 1
De voorbije maand werkten de leerlingen van het eerste leerjaar elke 
donderdagnamiddag in 3 groepen. Juf Liliane en juf Tahnee hielpen ons 
daarbij. 
We maakten kennis met verschillende rekenspelen zodat we die in de 
toekomst alleen kunnen spelen tijdens hoekenwerk of wanneer we snel 
klaar zijn in onze rekenboek.

Af en toe wordt er ook nog gespeeld in het eerste leerjaar



tweede leerjaar 2
Meten in het tweede leerjaar: samen aan de slag!
De leerlingen van het tweede leerjaar leerden tijdens de lessen metend 
rekenen over de meter.  Tijdens het meetcircuit gingen de kinderen in 
groepjes aan het werk. Eerst schatten, dan meten! Ze deden goed hun 
best en hebben veel geleerd.



derde leerjaar 3
Hoekenwerk in het 3de leerjaar.
Samen werken in groepjes!
Per groepje hebben we een kapitein, een materiaalmeester en een 
verslaggever.

Dieren boetseren

Kopen en verkopen

Onze schoolbuurt

woordenschat oefenen

Rekenen m
et de iPad’s



vierde leerjaar 4

Een leerrijke wandeling doorheen Turnhout. We hebben 
vele nieuwe dingen geleerd en bezocht. 
Even gestopt bij de Nieuwe Kaai voor een fotootje met 
onze nieuwe boot.



vijfde leerjaar5
Verkeer: de dode hoek
Deze maand leerden we veel over verkeer. In de klas oefenden we de 
verkeerstekens en de voorrangsregels. We hadden in het Stadspark 
ook een activiteit over ‘de dode hoek’. Daar konden we zelf in een 
vuilniswagen zitten en ontdekten we dat de bestuurder inderdaad niet 
alles kan zien. Ook over zichtbaarheid in het donker kregen we meer 
informatie. De activiteit werd afgesloten met een leuk en heel grappig 
optreden van ‘Levende muziek’.

STEM-academy: wetenschappen
Nu we in het vijfde leerjaar zitten, mogen we af 
en toe een les gaan volgen in de Talentenschool. 
Zo leren we de middelbare school al een 
beetje kennen. Deze maand kregen we een les 
wetenschappen. Door middel van verschillende 
proeven leerden we meer over de werking van 
een vulkaan. 

We zochten zelf naar een oplossing 
voor de nadelige gevolgen hiervan 

en maakten een mengsel dat 
harde stoten niet doorlaat. Het 
was heel leuk en we tellen al 
af naar 14 november… dan 
mogen we weer gaan!



zesde leerjaar 6
Op 3 oktober trokken we met 
onze klas voor de eerste keer 
naar de STEM-academy in de 
Talentenschool. Hier leerden 
we robots programmeren. 
We gaven instructies wat 
de robots moesten doen en 
zagen deze dan voor onze 
ogen alles correct uitvoeren! 
Wij zijn alvast nieuwsgierig wat 
we volgende maand mogen 
gaan doen!

In het zesde leerjaar zitten 
echte Wiskanjers. De leerlingen 
worden regelmatig uitgedaagd 
om anders met wiskunde om 
te gaan. Zo leerden ze ook 
meten als de Egyptenaren met 
een twaalfknopentouw. Hierbij 
ontdekten ze wat juist omtrek en 
oppervlakte is.

Op maandag 16 oktober kwamen er een 
aantal stoere mannen naar onze school om 
de leerlingen van 5 en 6 een initiatie rugby te 
geven.  We begonnen er rustig aan met een 
tikspel, maar al snel werd er echt getackeld, 
getrokken en geduwd. De leerlingen genoten 
volop van deze leuke sportactiviteit!



Schoolnieuws
Verkeersveiligheid
Na de herfstvakantie start de fluo-periode. Dit wil zeggen dat we in 
deze donkerste periode van het jaar de
veiligheid van al onze kinderen voorop zetten en 
verwachten dat iedereen elke dag een fluo-hesje 
draagt.
Vorig schooljaar kregen alle kinderen gratis een 
nieuw fluo-hesje.
Halen jullie dit thuis weer uit de kast aub?
Nieuwe leerlingen die nog niet over een eigen fluo-hesje beschikken, 
mogen een exemplaar vragen aan de klasjuf.

Het kinderparlement 
   Vrijdag 20 oktober 

organiseerden we het 
eerste kinderparlement 
van dit schooljaar.
We verwelkomden onze 
12 vertegenwoordigers 
met een lekkere 
fruitbrochette en 
kinderchampagne.
Juf Inne trok foto’s, we 
stelden onszelf voor en 

wisselden al wat ideeën uit.
We speelden een leuk bingospel en leerden elkaar hierdoor weer wat 
beter kennen.
Om het kinderparlement voldoende in de kijker te zetten, gaan we 
in de zaal een grote wand leuk versieren waar je alle info over het 
kinderparlement kan vinden. We voorzien ook een ideeënbus waar je 
altijd ideeën kan posten. 
Juf Griet en juf Inne zullen het kinderparlement dit jaar begeleiden.
Jahno, Rayan, Baris, Alya, Nieke, Lotte, Nourya, Lara, Djeyna, Keziban, 
Corneliu en Ylan hebben er alvast zin in om Kameleon weeral wat leuker 
te maken !



Nieuws uit de schoolbib

GRIEZELEN BIBBEREN EN BEVEN
Durf jij nog wel naar bib???

Alle beste griezelboeken staan in november 
voor jullie klaar!

Afscheid van juf Jipke

Op vrijdag 20 oktober 2017 namen wij afscheid van onze lieve juf 
Jipke, onze middagmama van de kleuterschool, die jammer genoeg op 
16 oktober tragisch thuis om het leven kwam. We zullen juf Jipke heel 
erg missen op onze school en wensen de familie veel sterkte toe.



Wafelverkoop

De wafelverkoop is afgerond. Heel erg bedankt aan alle lieve kopers.
De wafeltjes worden geleverd in de eerste week na de 
herfstvakantie.
Met de opbrengst zullen we zowel de speelplaats van de kleuterschool 
als van de lagere school nog leuker maken!

De schoolfotograaf komt op dinsdag 
7 november naar onze school. Er 
worden individuele foto’s en familiefoto’s 
getrokken.
De kinderen van het 6de leerjaar 
kunnen vooraf ook kiezen om nog extra 
pasfoto’s te laten nemen.

Schoolfotograaf

Grootouderfeest en pannenkoekenparty

Op vrijdag 24 november 
staat ons jaarlijkse 

grootouderfeest van de 
kleuterschool weer op het 

programma.
Een uitnodiging en 

inschrijvingsstrookje volgen 
nog.

Diezelfde dag start ook de 
pannenkoekenparty voor 

iedereen om 15u.
Save the date!



MOS = Milieuzorg Op School

Kerstontbijt

Kennen jullie onze Kamiel al?
Hij woont in zijn openluchtklas op onze school 
en promoot alles wat GROEN is.
Vanaf volgende week komt Kamiel regelmatig 
weer eens een kijkje nemen op de speelplaats 
en in ons restaurant.
Hebben onze kindjes een brooddoos en GEEN aluminiumfolie bij?

   Een drinkbus is beter dan brikjes 
      …
Wie gebruikt er een koekendoosje in plaats van koekjes in papiertjes?
                …
 Kamiel deelt MOS-puntjes uit die beloningen opleveren.

Samen zorgen we voor minder afval en een milieuvriendelijke school.
 
Jullie doen toch ook mee he? Bedankt!
Groetjes van Kamiel

Het lijkt nog ver weg, maar op vraag van enkele ouders laten wij 
nu al graag de verdeling van ons jaarlijkse kerstontbijt weten.
Een uitnodiging en inschrijfstrookje voor ouders volgt later.

Donderdag 21 december:
 9u: eendjes, vlinders, uilen
 11u: dino’s en 1ste leerjaar

Vrijdag 22 december:
 9u: 2de en 3de leerjaar
 11u: 4de, 5de en 6de leerjaar



 

Wist - je - dat. . .

je bij de stad Turnhout fietsen kan huren voor 
weinig geld?

Dat kan bij de ‘FIETSBIEB’
De Fietsbieb ontleent tweedhands kinderfietsen voor kinderen tot 12 jaar 
voor 20 euro per jaar. Is je kind toe aan een grotere fiets of wil hij of 
zij een ander model? Dan kan de fiets ingeruild worden voor een 
ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar lang.

Lid worden kost 20 euro per jaar. Er wordt ook 20 euro waarborg 
gevraagd bij het ontlenen van een fiets. Die krijg je terug wanneer je de 
fiets terug inlevert.

Je vindt de Fietsbieb in de Diksmuidestraat 
ter hoogte van huisnummer 50. Je kan er 
elke tweede zaterdag van de maand terecht 
van 10 tot 12 uur en elke vierde woensdag 
van de maand van 14 tot 16 uur.

Meer info vind je hier: 

het belangrijk is dat kinderen voldoende slapen?

Om op school een hele dag goed te kunnen opletten, hebben 
kinderen genoeg energie nodig. Die energie halen ze niet alleen uit 
gezonde voeding, maar ook uit een goede nachtrust. Op tijd naar 
bed is dus de boodschap! 
Maar wat is dat nu “voldoende” slapen?



2 jaar 7 u

3 jaar 7 u 1 5

4 jaar 7 u 3 0

5 jaar 7 u 4 5

6 jaar 8 u 0 0

7 jaar 8 u 1 5

8 jaar 8 u 3 0

9 jaar 8 u 4 5

10 jaar 9 u 0 0

11 jaar 9 u 1 5

12 jaar 9 u 3 0

Deze tabel is een richtlijn voor de 
bedtijd van kinderen. 
Natuurlijk is het uur om gaan te slapen ook 
afhankelijk van uur waarop je kind moet opstaan.
Moeten ze vroeg uit de veren, kunnen ze ook 
best wat vroeger gaan slapen.
Kunnen ze in het weekend wat langer uitslapen, 
dan kan het ook ‘s avonds weer iets later worden. 

(Dit is geen garantie dat jullie allerliefste spruitjes 
je op zaterdag en zondag gaan laten uitslapen r)

Beste leerling, ouder,

Hierbij willen we je laten weten dat de hoofdzetel van het Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de herfstvakantie geopend zal 
zijn van 30/10/207 tot en met 31/10/2017 en van 02/11/2017 t.e.m. 
03/11/2017.

Wanneer je ons wilt bereiken kan je even langskomen. De 
CLB-hoofdzetel bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 
Turnhout. Je kan ook telefoneren op het nummer 014/41.33.30
Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op 
www.clbgokempen.be

Namens CLB GO! Kempen
Mevr. Michielsen
Directeur

je het CLB ook tijdens de vakantie kan bereiken? 



Help de eenhoorn bij zijn nootjes te geraken!





Niet vergeten 

  maandag 30 oktober: start herfstvakantie
  maandag 6 november: instapdag voor   
  nieuwe kleuters +start fluo-periode
  dinsdag 7 november: schoolfotograaf
  vrijdag 10 november: zwemmen 345
  dinsdag 14 november: STEM dag voor 5 en  
  6 in Talentenschool Turnhout
  vrijdag 17 november: zwemmen 345 +   
  kinderparlement
  maandag 20 november: zwemmen K3
  vrijdag 24 november: zwemmen 345 
  + grootouderfeest kleuters + 15u   
  pannenkoekenparty
 


