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Ik wens jullie een heel prettige
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Geniet ervan!

Tips begrijpend lezen
Joepie vakantie … veel tijd om te lezen, heerlijk in het zonnetje of
gezellig in de zetel wanneer het buiten regent. Misschien denkt jouw
kind hier niet aan. Toch is het belangrijk dat er in de vakantie ook
gelezen wordt, zeker voor kinderen die het moeilijk hebben met lezen.
Hoe kan je het lezen voor je kind in de vakantie aangenaam maken?
Maak samen afspraken wanneer er gelezen wordt (vb om de 2 dagen
tijdens de voormiddag, …) Probeer te oefenen in spelvorm. Kies samen met je kind leuke
boekjes of teksten om te lezen (strip, informatief boek, folder over een pretpark, een
menu, de prijslijst van de camping,…). Je kind hoeft niet altijd hardop te lezen. Lees om
beurt een zin. Succes en veel leesplezier!
MOS
Verschillende klassen hebben meegedaan aan Tutti Frutti. Ze hebben
hiervoor extra inspanningen gedaan om meer fruit te eten. 4 klassen
wonnen hiermee een diploma en een appeldoosje. De klas van juf Petra
mocht ook een ganse dag naar de fruitveiling in Sint-Truiden gaan.
In onze groentebakken groeien ook weer veel groenten.
Fietsen
Hallo iedereen !
In de maand juni hadden we heel wat leuke en leerrijke activiteiten met
de fiets op het programma staan. We startten met een fietsparcours
om onze fietsbehendigheid te testen op woensdag 19 juni en
donderdag 20 juni. Onze fiets werd onderworpen aan een grondige
controle . Rijden met een veilige fiets is heel belangrijk! Op vrijdag 21
juni werden er fietstochten en andere leuke verkeersactiviteiten
gepland. Op die manier fietsten wij samen het schooljaar vrolijk en
veilig uit! Hopelijk nog veel fietsplezier in de vakantie!
Het verkeersteam

Schoolfeest
We zijn aan het oefenen voor het schoolfeest. Elke klas heeft een
land want het thema is Reis rond de wereld. Ons land is Egypte. We
zijn op 30 en 31mei gaan oefenen voor het schoolfeest. We hebben
vriendschapsbandjes gemaakt omdat dat hoorde bij het land Egypte.
Heel onze klas moet witte kleren aandoen omdat iedereen in Egypte
witte kleren draagt. Onze juf (juf Karolien) is Cleopatra. Mathias is
een jongen die zich eenzaam voelde en gelukkig wilden zijn. Hij
stopt in elke land voor vriendschap en geluk. Egypte , Afrika, Mexico, Marokko, India,
Italië, Spanje en China zijn de landen die meededen op het schoolfeest .
Chelsy M en Chelsea T, klas juf Karolien
Wij zijn ons dansje aan het oefenen voor het schoolfeest.
Het schoolfeest is op 2 juni. Elke klas heeft een ander
land, wij hebben Egypte. Mathias van bij juf Kristien gaat
zingen en reizen naar alle landen. DIT ZIJN DE LANDEN:
Egypte, Afrika, Spanje, Italië, Marokko, Mexico, India en
China. We hebben ook affiches gemaakt voor het
schoolfeest.
En wij (de klas van juf Karolien) gaan ook zingen. Wij
gaan deze liedjes zingen: Taylor Swift , Abracadabra.
Amber en Bo, klas juf Karolien
India
De ouders van Adijwa en Sebadin zijn op bezoek geweest. Ze
kwamen over India vertellen. Ze hebben ons geleerd dat de koe een
heilig dier is, dat er verschilden kruiden zijn, wat ze eten,...
In India kiezen de ouders met wie je trouwt. Er wonen in India veel
olifanten . Ze verwelkomen de mensen met een stip op hun
voorhoofd. We hebben op het schoolfeest een dansje gedaan over
India. De klas van juf Ria en juf Susie hebben meegedaan aan het
dansje. We hebben een Indische bloem gevouwen. De mensen
dragen daar ook andere kleren dan bij ons. We vonden het project
super leuk. Einde
Klas juf Ria
Mexico
Wij hebben geleerd over Mexico. Mexico is een mooi,
maar kan ook een gevaarlijk land zijn. Ze kopen daar
piñata’s omdat daar snoep, confetti, slingers en
andere leuke dingen uitkomen. Ze gebruiken dat op
feesten om ze dan kapot te slaan. In Mexico zijn ook
woestijnen, steppen, bergen en tropische
regenwouden. Het belangrijkste in Mexico van sport is
voetbal. Er is in Mexico zogezegd een mythisch wezen
(Chupacabre), maar dat is niet bewezen. De Maya’s
zeiden dat de wereld ging vergaan, maar dat was niet. De Mariachi is de muziekband bij
de Mexicanen. De Mexicanen eten graag chilipepers, dat is heel pikant. Guacamole is een
saus die je bij nacho’s kan eten. Tortilla’s en taco’s zijn ook heel bekend in Mexico.
Macy, klas juf Sandra

Zeeklassen
De klas van meester Noël en juf Petra zijn een week naar zee geweest.
We zijn eerst naar Zeebrugge naar Seafront gegaan. We zijn dan naar
de Wullok gegaan. We moesten onze valiezen uitpakken. We hebben
maandag spaghetti gegeten, dinsdag stoofvlees met wortelpurree,
woensdag balletjes in tomatensaus en frietjes en donderdag rijst met
kip. We zijn naar Sea Life gegaan. We zijn ook gaan bowlen.
Ma: Seafront en speurtocht in Blankenberge
Di: We hebben op een boot gezeten
Wo: gaan zwemmen in het Noordzeebad
Do: Sea life (zeeleven) + bowlen
Vrij: naar Brugge gegaan en op de boot gezeten.
Ik vond donderdag de leukste dag omdat we naar Sea Life gegaan zijn. We vonden het
niet leuk dat meester Noël er niet was.
Emelie, klas juf Petra
Maandag
We moesten naar de Polder gaan in Hoegaarden. Daar moesten
we voor een weekje afscheid nemen van onze ouders. We gingen
daar met de bus vertrekken. In de bus hebben we een film
gezien van Marmaduk en De smurfen. Na 2u in de bus zitten,
zijn we in Zeebrugge aangekomen. Dan zijn we naar een
museum geweest en dat was Seafront. Daar was veel over boten
en over de zee. Daarna zijn we in een café in Zeebrugge onze
boterhammen op gaan eten. Dan zijn we ook in Zeebrugge naar
een duikboot gaan kijken die voor een stukje in het water lag. En
na de duikboot zijn we met de bus naar ons verblijf gegaan. In
de Wullok hebben we uitgepakt. Daarna hebben we nog een
uitstap in Blankenberge gedaan.
Charlotte, klas meester Noël
Dinsdag
Ze hebben ons wakker gemaakt .We zijn gaan ontbijten. Onze eerste activiteit was naar
de duinen gaan. Daar hebben een vrouw en een man ons opgewacht. Ze hebben ons
uitleg gegeven. Dan hebben we aan het strand spelletjes gespeeld. We hebben ook op
het strand schelpen geraapt. Toen hadden we de tram genomen. Daarna onze
boterhammen gegeten, dan naar de boothaven gegaan. Dan
terug met de tram naar onze Wullok gegaan. Dan hebben we
ons gaan douchen, hebben we gegeten en even vrij mogen
zijn. Even nog een les blok gedaan. Na de lesblok mochten we
kiezen tussen sporten of bandjes maken. Na het spelen of
bandjes maken, hadden Emily en meester Roel een verrassing
gekregen. Het was een superlekkere taart. We hebben
gezongen voor hen, onze tanden gepoetst en gaan slapen.
Emily en Frieke, klas meester Noël
Woensdag
We zijn op de pier naar Storms geweest. En daarna zijn we naar
het zwembad geweest. Dan zijn we te voet terug naar de Wullok
gegaan. Dan hebben we gegeten. Na het eten hebben we nog les
gekregen. Na de les hebben we nog activiteiten gedaan. Daarna
hadden we nog een dessertje gegeten. Daarna moesten we gaan
slapen en het slapen was het saaiste van de week.
Fouke, klas meester Noël

Donderdag
De vierde dag was een drukke dag. We hadden veel te doen. We zijn
naar Sealife geweest en hebben allerlei dingen gedaan zoals
zeehonden gaan bekijken en schilpadden. We zijn ook nog naar het
strand geweest om te gaan genieten van de laatste dag. We hebben
ook baseball gespeeld op het strand. Daarna zijn we gaan shoppen en
we zijn onze meester tegengekomen . We gingen terug naar de Wullok
om te gaan bowlen. We hebben veel gefuifd. We hebben ons kapot
geamuseerd .
Sharisha, klas meester Noël
vrijdag
We bezochten in Brugge veel huizen en gebouwen zoals
winkels, toeristen, kerken, … We zijn naar een kerk gegaan
waar ze zeggen dat een bloedplek van Jezus op een laken is.
Dus het is heilige plek. Na het bezoek aan de verschillende
huizen zijn we een koek
en drank gaan eten bij de Vismarkt. Meester Roel en meester
Brecht zijn garnalen gaan kopen. Nadat we ons koek en
drank opgegeten hadden, zijn we in een toeristenboot
gestapt waar we nog verschillende huisjes hebben gezien.
Beschermde monumenten
zijn oude huisjes die niet afgebroken mogen worden. Dan zij we ons boterhammen gaan
eten. Daarna zijn we terug naar Hoegaarden gegaan.
Tom, klas meester Noël
Schoolreis provinciaal domein Kessel-Lo
We waren met de bus naar Kessel-lo gereden. De juffen en
meesters waren heel gelukkig. We hebben gespeeld. En voor
de rest hebben we lol gemaakt. We zijn in de bootjes en op de
fietsen geweest. In de speeltuin hebben we gekke toeren
gedaan. We hebben water moeten pompen, dan de klink
omhoog getrokken en bootje gemaakt om op het water te
zetten. Het was een leuke dag!
Yannick en Kenji, klas juf Elly

We hebben eenden gezien. We hebben op de
loopbruggen gestapt. We hebben geschept in het
water. Er zijn heel veel waterspinnen. De
waterspinnen waren cool.
Joran B., klas juffen Carole / Leona
Dieren in het water zijn waterdieren. Het riet is
heel lang. We hebben geschept in het water. En we
hebben waterjuffers gezien. Er waren loopbruggen
en daar zijn we op geweest. Sommige bloemen zijn
giftig. Er zijn veel waterspinnen in het water. Er
waren veel eenden op het gras. We hebben
theebloemen gezien.
Jade, klas juffen Carole / Leona
Pieter-jan (tekening), klas juffen Carole/Leona

Schoolreis het Vinne
We zijn op 13 juni naar het Vinne geweest. Eerst zijn we met een
verrekijker naar de uitkijktoren geweest. Het was een nieuwe
uitkijktoren. We hebben 2 ganzen gezien vanuit de toren en ook hun
jongen. Het waren er veel. We zijn ook even in het bijendorp geweest.
Daar hebben we bijenwas gevoeld. Het plakte. Van bijenwas maken ze
kaarsen. Daarna zijn we op pad geweest en hebben onze zintuigen
getest. Toen gingen we naar het speelbos en moesten we een kamp
bouwen. Daarna was het middag en hebben we onze boterhammen
gegeten. We hebben een libel gevangen na het eten. We zijn ook over
een pad gelopen op het water. Daarna hebben we beestjes van onder
de grond moeten vangen. We hebben ook beestjes in het water
gevangen. Daarna zijn we naar de speeltuin geweest en hebben we gespeeld tot het tijd
was. We zijn met de bus naar huis gegaan en het was heel leuk!
Katoo en Dieter, klas juf Anne
Schoolreis Hidrodoe
Donderdag 19/06/2013 zijn we naar Herentals gegaan met de bus.
Daar was Hidrodoe. Daar hebben wij spelletjes gespeeld. Er waren
daar toffe toiletten. Je kon op de Xbox een rallyspel spelen. Dan heb
ik en mijn groepje met zeepbellen gespeeld. In het begin kon je
watervoetbal spelen. Maar daarnaast kon je water opwarmen tot
100°C. Dan kon van kalk zuurstof maken. En daarvoor kon je een
raket laten vliegen, maar dat duurt heel lang. Dan kon je buiten onder
een waterparaplu lopen. Er waren verschillende klassen en scholen.
Buiten kon je ook met water op bloemen en planten spuiten. Dan
kijken we een 4D film over vervuiling en zuivering van het water. We
sloten de dag af en vertrokken richting Hoegaarden.
Jens Schouters, klas Kristof
We zijn op schoolreis geweest naar Hidrodoe. Na een uur in de bus
waren we eindelijk toegekomen. Eerst moesten we nog even
wandelen voor we daar waren. Dan waren we er en moesten we over
water stappen om naar binnen te gaan. Toen we binnen waren,
kregen we eerst nog wat uitleg. We kregen een papier waar vraagjes
opstonden, ieder moest een groepje maken van vier. vb. Amber,
Emma, Chloë en Ines. Dan mochten we de vraagjes oplossen. Toen
dat gedaan was, mochten we nog naar een 4D film kijken. Daarna
gingen we nog buiten lekker picknicken. En dan moesten we spijtig genoeg vertrekken.
Amber, klas juf Sandra
De kippen
We hebben water, graantjes en overschotjes moeten geven aan de
kippen.
En de eitjes moeten pakken in het hok. De kippen maakten veel lawaai!
Ze waren erg grappig. Het was leuk. We hebben met de eitjes van de
kippen pannenkoeken gemaakt. We hebben suiker en bloem moeten
afwegen en we moesten de melk afmeten. We mochten zelf ons deeg
maken met een vriend. Ik was met Justin. We mochten zelf onze
pannenkoek bakken en dat was heel leuk!
Sebadin, Klas juf Ria

Boerderijklassen
Maandag
Wij zijn maandag aangekomen bij De Vierhoekhoeve. We zijn onze
valies voor de kamer gaan leggen. Om vier uur moesten we onze
valies in de kamer leggen. Daarna mochten we vrij. Dan was het
eten. Daarna ben ik gaan voetballen. We zijn gaan brood maken en
koeien gaan melken.
Nong, klas meester Brecht
Dinsdag
Toen we in de ochtend op de boerderij wakker werden,
moesten we onze tanden poetsen. En daarna gingen wij naar
de refter ontbijten. Na het eten gingen we nog een beetje
spelen. Na het spelen gingen we de dieren eten geven. En toen
gingen we naar de refter. Als middageten hebben we frietjes
gegeten. Na het eten gingen we naar de kamers. De meisjes
moesten als eerste douchen. Dan hadden we een
pyjamafeestje. Na het feestje gingen we slapen.
Sonia, klas meester Brecht
Woensdag
‘s Morgens zijn we opgestaan. Dan moesten wij naar het wc
gaan. Dan tanden poetsen.
Toen zijn wij gaan eten. Na het eten hebben we wol gemaakt.
Dat was leuk. Daarna moesten wij gaan eten en zijn wij onze
valies gaan halen. We zijn terug vertrokken naar school.
Abdel, klas meester Brecht
We moesten maandag de bus nemen om naar boerderijklassen te gaan. We hebben
lekker gegeten. (Rayan)
Ik heb veel geleerd van de boer Etjen. Het tofste van al waren de dieren.(Lucas)
We hebben koeien gemolken en ontsmet. Dat was leuk en ook eng. Ik vond dat keitof en
ik voelde mezelf kei blij! (Jente)
De koeien likken aan mijn kleren, dat was heel leuk! En er waren geiten op de boerderij.
(Joachim)
Ik vond het leuk om de geitjes eten te geven. (Catarina)
De geiten hebben lekkere dingen gegeten, bijvoorbeeld cornflakes. Dat vond ik grappig.
(Aaron)
We zagen veel geitjes in de weide. (Sven)
De koeien hebben we gemolken, brood gebakken en we hebben choco gemaakt.(Lindsey)
We hebben ook boter gemaakt en het was leuk. (David)
We hebben vanachter op een kar van de tractor gezeten en het was heel leuk en tof!
(Merel)
We zijn op boerderijklassen geweest en het was heel erg leuk! (Soraya)
Klas juf Rietje
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de stier kei cool.
de geiten leuk.
het eten lekker.
de speeltuin kei leuk.
Emanuel, klas juf Griet

Spreekbeurten
Wij leerden in de klas hoe je een spreekbeurt moet maken. Iedereen koos een onderwerp
en ging aan de slag. We oefenden de spreekbeurt in de klas, maar ook thuis. Het is
makkelijker om te vertellen als je materiaal of foto’s meebrengt. Veel leerlingen waren
nerveus, maar konden toch goed vertellen. Er kwamen veel onderwerpen aan bod
waardoor we veel bijleerden. Ook maakten we geregeld foto’s om de leuke dingen te
herinneren.
Klas juf Karolien
Onze laatste maand, een gezellige maand!
Wij hebben gespeeld met de bal. (Jordy)
We hebben tikkertje gespeeld. (Alex)
We hebben een vleermuis gezien. (Tibeau)
We hebben een hotdog gegeten. (Louna en Lennert)
We hebben gefietst. (Laetitia)
Ik vond de schoolreis leuk! (Tessa)
We hebben tikkertje standbeeld gespeeld met het mooie weer. (Beau)
We hebben koekjes tijdens de film gegeten.
Ik vind het leuk dat we de jarigen vieren. (Leandro)
We hebben tijdens de speeltijd tikkertje hoog gespeeld. (Joppe en Anton)
We hebben buiten gegeten. (Ward)
Klas juf Silvie
Hup
Het einde van het schooljaar is aangebroken. Samen met onze
klasgenootjes en Hup zijn we van start gegaan om te leren lezen.
We vonden dit een superervaring en hup, onze klaspop, heeft ons
goed geholpen met dit proces. We kunnen nu allerlei nieuwe
dingen ontdekken van boekjes tot reclame op straat. Dingen die
we voordien nog niet begrepen, begrijpen we nu wel! Super!
Klas juf Kristien

Afscheid van juf Susie
Juf Susie, het waren hele leuke tijden met jou. Dat we spelletjes hebben
gespeeld, gedanst en grappige dingen hebben gedaan. Maar nu ga je
weg, echt heeeeeeel erg! We gaan je missen, we zullen je nooit
vergeten!
Shakira, Suzy, Adwija, Chloë, Evelyn, Alma, Arno, Vanya, Mathias,
Michael, Emeric
Groetjes van heel de klas en juf Sara!!! Xxx
Klas juf Sara

