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Een tak van een onbestemde boom.  

Bonte kleuren van zacht naar hard, van hel groen naar vorstelijk rood.  

Nu nog verstild, later in het seizoen, loskomen om eenmaal op de natte 

grond in bruine aardetinten in de aarde opgenomen te worden.  

 

 

 

Allerheiligen - Allerzielen 

Alle godsdiensten hebben hun rituelen en gebruiken.  Begin november  

trekken vele mensen naar begraafplaatsen om  de doden te gedenken en een bloem op het graf te zetten. 

Er wordt even tijd genomen om te eren, te gedenken en te herdenken. 

Advent  

In het weekend van 26 en  27 november start de advent. Vanaf het eerste weekend van de advent zullen 

in alle liturgische vieringen de nieuwe versie van het Onzevader gebruikt worden. Met deze vernieuwde 

versie zal zowel in Vlaanderen als in Nederland hetzelfde Onzevader gebeden worden. 

Ook in de klassen zal  stil gestaan worden bij de waarde en betekenis van het nieuwe Onzevader , het ge-

bed dat Jezus ons gegeven heeft. 

Hiertoe zullen de kinderen van de lagere school in de maand november een gebedskaart ontvangen met 

daarop het nieuwe Onzevader. 

                              PEUTER— en KLEUTER kijkvoormiddag 

                          ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016 

                        VAN 10 TOT 12 UUR 

                        KLEUTERAFDELING    KOUTERSTRAAT 3– 5      



“Bodymap” op onze school 

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we 

onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden. 

Alle kinderen moeten dus spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaringen opdoen. 

Als kinderen voldoende spelen en bewegen zullen de vaardigheden voldoende geautomatiseerd worden. 

Het automatiseren van vaardigheden is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren. 

Elke maand willen we  jullie een oefening aanreiken die julie thuis ook kunnen oefenen om zodoende de 

motorische ontwikkeling te ondersteunen. 

 

Dit is een oefening voor 3 jarigen: 

Mama of papa staat met de benen gespreid. 
Kruip door de benen en volg de weg van een acht. 

Familienieuws 

Geboorten 

Loïs, kleindochtertje van Juf Christine (K1B) 

We wensen de familie proficiat met dit prille wondere leven.               

Overlijden 

Mevr. Julie Vanhaele, grootmoeder van juf Joke Vereecken.                         

Aan de familie van juf Joke wensen we veel sterkte toe.    

Taalinitiatie Frans in het 3e leerjaar 

Op maandag 26 september kreeg het derde leerjaar voor de eerste keer een lesje taalinitiatie Frans. De 

juffen waren omgetoverd in Jean en Jaques en speelden een toneeltje in het Frans! Jean begon het liedje 

‘Frère Jaques’ te zingen, toen plots ook echt broeder Jaques op het toneel ver-

scheen! Hij dacht dat hij geroepen werd door Jean, maar dit was een misver-

stand, Jean was gewoon het liedje aan het zingen.  

Uit het toneeltje leerden we hoe we elkaar moesten begroeten en hoe we  

afscheid moesten nemen in het Frans.  

We leerden elkaar begroeten met de woorden ‘bonjour’ en ‘salut’ en leerden 

van elkaar afscheid nemen met de woorden ‘au revoir’ en ‘salut’.  

Op het einde van het lesje zongen we ‘  Bonjour, Bonjour!’  van Alain Le Lait. Vanaf nu kunnen we elkaar 

aan de schoolpoort begroeten in het Frans of misschien af en toe eens afscheid nemen van de juf met de 

woorden ‘salut’ of ‘au revoir’. 

De leerlingen van 3A en 3B zijn  benieuwd wat ze in de volgende lesjes Frans zullen leren! 

Juf Sonja en juf Laurien 



De wind in de herfst 

Op een ochtend zagen de kleuters van juf Christelle een luchtballon hangen  

boven de refter. De kleuters vroegen zich af hoe het kwam dat een luchtbal-

lon in de lucht kan blijven en verder kan varen.  

Wij gingen samen op zoek naar antwoorden waardoor we op andere vragen 

stootten:  wat is wind?  Waar is wind ? Wat  is lucht? Waar is lucht?  

Wij gingen naar buiten op de speelplaats en we voelden de lucht en de wind, vooral als we speelden met 

de zakjes en linten. 

 

 

 

                 

 

Al heel vlug merkten de kleuters ook de windmolens op in de verte, maar ze wisten mij te vertellen dat 

die voor elektriciteit zorgden. 

Sommige kleuters vroegen zich af of er ook lucht in onze klas was.  Met allerlei materiaal zoals zakjes, pa-

pieren zakdoekjes, balletjes, ballonnen deden wij leuke spelletjes zodat de kleuters ontdekten dat lucht 

overal aanwezig is, en dat wij niet zonder lucht kunnen leven.  Ook de kleuters merkten op dat wij zelf 

lucht kunnen verplaatsen zoals bij het uitblazen van kaarsen of bij het blazen in onze warme soep. 

Ook hebben we geëxperimenteerd met slangetjes en water: lucht-

bellen proberen maken in het water en zo ontdekten zij schuim.  

Het mandje van onze luchtballon (ballon bekleefd met lagen pa-

pier) versierden wij met ecoline.  De ecoline bliezen wij open met 

een rietje of met onze mond.   

     

We experimenteerden ook met fietspompen, pompen 

om ballonnen op te pompen, fietsbanden, luchtballon-

nen, plastieken handschoenen, trechters, flessen.  Zo ont-

dekten wij dat in fietsbanden lucht zit, dat wij handschoe-

nen vol lucht kunnen  pompen en dat er ook in lege fles-

sen nog lucht zit. Lucht is dus overal aanwezig!!! 

Wij testten ook uit welke voorwerpen wij met een rietje 

of met onze mond in beweging kunnen brengen. 

 

   



Naast het maken van een luchtballon, wilden sommige kleuters ook nog een windmolentje/vlieger maken 

en hem natuurlijk uitproberen.  Zo ontdekten ze ook dat een vlieger beter vliegt als het meewind is. 

De wind is ook tijdens de herfst heel dikwijls van de partij en die zorgt ervoor dat de blaadjes en de noten 

van de bomen waaien.  Een kleuter bracht een ganse zak met noten mee, maar toen hadden wij terug 

een probleem: hoe maken wij die noten open? De kleuters probeerden dit met allerlei materiaal zodat 

wij op het einde van de week lekkere noten konden smullen. 

  

 

 

 

 

Maar ook bij juffrouw Christine ontdekten de kleuters wat de wind zoal kan doen in het thema: “De 
herfst!” 
Kleuters genoten ervan om iedere morgen het klasje binnen te komen en de wind te mogen voelen. 
Ze beleefden veel plezier aan het experimenteren en het ontdekken van wat ze met de ventilator of haar-
droger konden doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

De kleuters van juffrouw Christine en juffrouw Christelle beleefden een toffe week! 

Voorleesweek 2016  van 19 tot 27 november 

We willen laten ervaren hoe waardevol voorlezen is. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook 

omdat het goed is voor de ontwikkeling. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen en is 

goed voor de (taal)ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen. En dat is niet alleen het geval bij kleine 

kinderen: ook wanneer kinderen zelf al kunnen lezen, heeft voorlezen zin.                                                     

Rust doet lezen 

Het is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk: isoleer een kwartiertje in de dagelijkse mallemolen. 

Neem je tijd, maak het rustig en nestel je op een knusse plek. Ver van gsm-gerinkel, onafgewerkte bood-

schappenlijstjes en pruttelende kookpotten, kan je je kind het best onderdompe-

len in een verhaal. Begin klein en zoek samen een geschikt niveau uit. Wie dage-

lijks een voorleesritueel inbouwt, scherpt de voorleeshonger alleen maar aan.                                                                  

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag! 



 

Het gebeurt wel eens dat een kleuter een ongelukje voor heeft tijdens het spelen. 

Op school beschikken we over reservebroekjes, maar we geraken stilaan door de 

voorraad jongensonderbroekjes heen. Wie nog  over onderbroekjes ( in goede staat) 

zou beschikken, mag deze steeds aan de juf afgeven. De kleuterjuffen, de moekes van 

het middagtoezicht en de kleuters zijn hier zeer dankbaar om. 

Mogen we vragen om het reservebroekje, na gebruik te wassen en terug aan de juf te bezorgen ? We 

kunnen op die manier ook andere kleuters blijven verder helpen. Dankjewel hiervoor ! 

Maximumfactuur 

Bij de maandinfo trachten we de kostprijs van de uitstappen zo nauwkeurig mogelijk mee te geven. Dit is 

echter een richtprijs. De toegangsprijzen kennen we  op voorhand. De vervoerskosten zijn afhankelijk van 

het aantal kinderen die deelnemen aan de uitstap en dit kunnen we pas definitief vastleggen na de uit-

stap. Het exacte bedrag kan ieder daarna op de maandrekening terugvinden.  

Indien er vragen zijn, kan je steeds bij de directie terecht. 

 

 

Maandag   7 K3A  Bezoek bibliotheek 

Dinsdag   8 L2  Bezoek bibliotheek 

    L3  Leeruitstap naar de Zoo van Antwerpen  € 19,5 

Woensdag   9 L1, L2  Zwemmen       € 2 

Donderdag  10 L1A  Medisch schooltoezicht op school 

    L6  Technologie-olympiade 

    LS  Personeelsvergadering: GEEN AVONDSTUDIE 

      LAATSTE BESTELDAG KOEKENVERKOOP 

Vrijdag   11 KS + LS Wapenstilstand: GEEN SCHOOL 

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2016 

Bestellen van warme maaltijden en soep 

Op onze school is de mogelijkheid om een warme maaltijd te genieten of soep te drinken bij de boter-

hammen. Om tekorten  te vermijden vragen we met aandrang om via een telefoontje aan  het secretari-

aat of via mail (secretariaat@sintdenijs.be) door te geven wanneer uw kind onverwachts toch een warme 

maaltijd of soep wenst. 

Na de vakantie geven we een brief mee waarop kan aangeduid worden op welke dagen u voor uw kind 

soep of een warme maaltijd wenst. We trachten er op die manier voor te zorgen dat de kinderen voor 

wie een warme maaltijd of soep is besteld, dit ook voldoende kunnen krijgen. 

Dank alvast voor jullie begrip en medewerking hierbij. 



Maandag   14 L4  Start van de sportweek     € 11 

Dinsdag  15 KS  Oudercontact kleuterschool 

Woensdag  16 L3, L6  Zwemmen       € 2 

Donderdag  17 KS  Oudercontact kleuterschool 

    K3  Bezoek Huis van de Sint (vm)    € 9 

    K3  Voorst. ‘Kikki en de verdwenen letters’  € 2,5 

    L1B  Medisch schooltoezicht op school 

Vrijdag  18 L3  Bibliotheek 

      VOORLEESWEEK OP ONZE SCHOOL 

Maandag  21 L6  Bezoek aan Scheppersinstituut (deel 1) 

    L3  Start van de sportweek     € 11 

Dinsdag  22 KS  Schrijfdans 

    L2  Uitstap papier- en chocoladefabriek  € 22 

Woensdag   23 L1, L2  Zwemmen       € 2 

Donderdag  24 L4  Bezoek ziekenhuis     € 4 

Vrijdag  25 KS, LS  Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 

Zaterdag  26   Peuter- en Kleuterkijkvoormiddag 

Maandag  28 L6   Bezoek aan Scheppersinstituut (deel 2) 

Woensdag  30 L3, L4  Zwemmen       € 2 

      Afhalen koeken tussen 11.30 u. en 12.45u. 

DAG VAN DE LEERKRACHT   Dankjewel aan het oudercomité voor de zoete verrassingen ! 

 


