
Winterkrant

Geschreven door juffen en kinderen van heel onze basisschool



Sneeuwbeelden uit de lagere school



We kregen van juf Nathalie 
een heel leuk boek, die zij 
kwam voorlezen in onze 
klassen.
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Zichtbaarheid in
het verkeer





Kleuterschool



Lagere school



Yeah, wij zijn het fluo top duo

Yeah Bro, draag jij geen fluo ?

Oh no !                                                                       

Draag je fluo, dan krijg je een tien voor WO ! 

En anders ….. een zéro !

Draag je fluo, want wij willen je zien

Dan zijn we samen een topteam !

De leerlingen van het 5de leerjaar gingen RAPPEN en bedachten hun eigen coole fluo-rap !



5de leerjaar





In de gekke week hebben we de hele week gekke dingen gedaan. 

We hebben ook gekke kleren aangedaan. Het was  leuk omdat we heel de week 

verschillende dingen mochten aandoen. 

We willen het graag terug doen: dat was heel leuk en ook wel grappig om  de 

anderen gek te zien.

Vrijdag was het de leukste dag omdat we heel goed gelachen en gespeeld 

hebben, woensdag was het de de grappigste dag omdat het gekke haren dag was. 

Dinsdag was een beetje saai, maar maandag was het leuk omdat wij een pyjama 

mochten aandoen.

Geschreven door kinderen uit het 4de leerjaar: Kyriakos, Abdulhadi, Alexia, Imran, Yassir, Anel, Nora en Elias.

Gekke week



Jeugdboekenmaand
De jeugdboekenmaand is een maand waar er extra veel gelezen wordt.

De jeugdboekenmaand is van 1 tot 31 maart.

Dit jaar was het thema “Feest!”.

Normaal moesten wij naar de bib, maar door de Corona kon het daar niet
doorgaan. Maar we hebben via de computer naar het verhaal geluisterd.

Het verhaal ging over een Russisch meisje dat Marusia heette.

Ze was de mooiste van haar stad en ze had een jongen ontmoet. Hij was raar
en griezelig.

Ze had iets verschrikkelijk gezien, maar ze wou dat niet toegeven. Daardoor
stierf eerst haar vader, daarna haar moeder en tenslotte stierf ze zelf.

Om het einde van het verhaal te weten, moet je het boekje kopen!

Het was    een heel leuke vertelsessie.

Stacy  Nourhane Adaim



Een kijkje in elke klas



Versje thema winter:

Een muts voor over mijn oren,

Een sjaal voor aan mijn kin,

Wantjes voor mijn handjes,

Ik zit er warmpjes in.

Onthaalklas:
Thema: winter



1ste kleuterklas:
Thema: vliegen en bouwen

Klop, klop, klop! Varkentje gaat in ons verhaal

aan de slag met heel wat werkgereedschap om een 

vliegtuig te bouwen voor zijn buren.

Ook in de klas werd er volop gewerkt!

•We klopten met hamers in de verf, wat een pret!

•We deden aan schrijfdans:

vliegtuigjes in de verf

•We timmerden voorbeeldkaarten na



•We gebruikten ons werkgereedschap 

•om in piepschuim te zagen, kloppen,…

•We keken naar filmpjes rond vliegtuigen

•We maakten vliegtuigen met play – mais 

met behulp van een stappenplan



Prikken om berenoren te maken met stappenplan

Sorteren van beren naar kleur en 
grootte

Pudding maken in de 
zandtafel

Spelen met matrix

2de kleuterklas:
Thema: goudlokje en de 3 beren



Huizen bouwen voor de 3 beren

Schilderen van de 3 beren 
(grote, middelgrote, kleine beer)

Schrijfdans: wandelen met onze 
vinger/ een wasco tussen de beren



Kleuren van de 3 beren en 
Goudlokje om zo het verhaal te 
kunnen naspelen 

Vrij knutselen: het huis van de 3 beren, bedjes, stoel



Halve tekening aanvullen met spiegelbeeld

3de kleuterklas:
Thema: de 3 biggetjes



Huizen bouwen met kleine steentjes



Nabouwen in 3D en zelf bouw tekening maken



Thema ‘Feest’
Met als afsluiter het letterfeest! Joepie

1ste leerjaar:
Thema: sprookjes



We werden echte piraten! Ahoy piraatjes.

En… we bouwden onze eigen piratenboot

We  bedachten een plan 
voor onze boot

en dan gingen we aan de slag...
Hoe ziet een boot er uit?

doordruktechniek met houtskool 

Wat ziet een piraat als hij door 
zijn verrekijker kijkt?

1ste leerjaar:
Thema: piraten



2de leerjaar:
Thema: ‘De wereld op zijn kop’

We hebben gespat met een                                            

tandenborstel.

We maakten zelf onze schimmen

van de vleermuis.

Nadien speelden we een 

schimmenspel.                                                             

We schilderden met een vork!

We deden een proefje met water.

Water op zijn kop!

We hebben leuke vleermuizen geknutseld.



We maakten ons eigen boekje van de wereld op zijn kop! 



3de leerjaar:
Thema: China





4de leerjaar:
Thema: vliegend bewegen
We hebben met juf Michelle buiten beweging gedaan.
De juf heeft ons een kaart gegeven.
Daar stond iets wat vliegt op dat wij moesten nadoen.
We mochten dit eerst oefenen, dan moesten we het voordoen aan de klas en de juf.

Om te bewegen als een astronaut moet je heel grote en langzame stappen nemen, of je kan doen alsof je zweeft

Het was heel leuk want het was grappig, maar het was niet zo leuk dat het koud was.

We willen dit graag nog eens doen.

Moh. B, Moh. N.F. , Killian, Moh. Ab, Moh. AZ, Ayline, Arfa



5de leerjaar - thema: dino’s, oermensen, vulkanen, …

… de eerste  mensen ook wel primitieve 
mensen werden genoemd ?

…. dat dino’s in de Prehistorie 
leefden ?                                                                                                                     

…. dat dino’s in de Prehistorie 
leefden ?                                                                                                                     

… op Mars ook vulkanenkraters  zijn  
? 

…de dinos uitgestorven zijn  door 
een vulkaanuitbarsting  of een 
meteorietinslag ? 

…de oermensen zwervers of nomaden 
waren ? 

…de dino’s uitgestorven  zijn door 
een vulkaan uitbarsting of een 
meteorietinslag en dat  miljoenen 
jaren later de mensen  hun skelet 
gevonden hebben ?

….dat dino’s koudbloedig waren ?  



Vuurwezens naar het voorbeeld van Willem Vermandere

Grotschilderingen met houtskool



Dino's met pastelkrijtjes



Het zesde leerjaar gaat op wereldreis. Van de Noordpool naar de regenwouden en verder naar de Zuidpool.

6de leerjaar:
Thema: op wereldreis



Filosofisch gesprek: 

Wat was er eerder? De kip of het ei? 
Amai! Wat hebben wij onze hersenen gepijnigd!


