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28 februari 2019 

Nieuws van juf Dominique 

Beste ouders, 
 
ondertussen is de heraanleg van de Smiskensstraat al eventjes aan de gang. 
Onze tijdelijke ingang bevindt zich nu via de Graatakker. Normaal gezien 
kunnen fietsers (met de fiets aan de hand) en voetgangers na de krokusva-
kantie opnieuw via de hoofdingang (Smiskensstraat) de school betreden. 
De doorgang met de auto blijft onmogelijk tot aan het einde van de wer-
ken, welke midden april pas worden voorzien. Parkeren met de wagen kan 
bij het UGC complex (cinema) of aan de parking van sporthal Technico. 
Na de werken mag de ingang via de Graatakker gebruikt blijven worden, 
moest dit voor sommige kinderen en/of ouders handiger te bereiken zijn. 
Ook in onze schoolwerking bleef de tijd niet stilstaan. Afgelopen week 
was het 'de week tegen pesten'. Wekelijks werken we met onze kinderen 
rond sociale vaardigheden. Maar deze week zetten we dat extra in de      
kijker. We eindigden de week niet enkel gek verkleed, zoals het mag bij 
Carnaval, maar deden ook een 1 tegen allen waarbij de kinderen samen 
allerlei opdrachten moesten uitvoeren, nadat ikzelf, de directrice, hen     
allemaal had uitgedaagd via een videoboodschap.  
 
 
 
 
 
Wisten jullie ook dat 
het zonet 'week van de 
vrijwilliger' is ge-
weest? Via deze weg 
willen wij als school 
nog een keertje 
DANK-JE-WEL     
zeggen aan iedereen 
die bij ons (af en toe) 
de handen uit de    
mouwen steekt: De 
kinderen en ouders 
veilig laten            
oversteken, mee     
komen lezen met onze 
kinderen, mee gaan 
zwemmen, ... en nog 
zo veel meer. Want 
wat zouden we zijn 
zonder hen.  
 
 
 
 
Fijne krokusvakantie voor iedereen. 
 
Warme groetjes, 
 
Juf Dominique S
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Nieuws uit 5B (juf Nathalie) 

Vorige week stond het thema ‘meetcircuit’ centraal in onze wiskundelessen. Met behulp van             
verschillende proefjes bereikten we ons doel: het omzetten van  verschillende maateenheden. 
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Nieuws van juf Sandra Dierckx (ATNK) 
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Nieuws uit het 1ste leerjaar (juf Elke en meester Nik)  

Zwemles 

Onze eersteklassers zijn al enkele keren gaan zwemmen op vrijdag. We leren met ons hoofd onder water 
gaan, drijven op de rug en buik en nog veel meer ….Wat fijn zeg!  

 

 

 

 

 

 

 

Raf en Otje 

Samen met onze vriendjes van de tweede en   
derde kleuterklas konden we ons een dagje    
uitleven in de binnenspeeltuin, Raf en Otje. Te 
voet gingen we er naar toe. Wat kunnen wij al 
goed stappen in groep op het voetpad en netjes 
oversteken met een gemachtigd opzichter. 
In de speeltuin mochten we samen klimmen, 
klauteren, springen, glijden, ons verstoppen in 
het ballenbad,... Ze hebben zich geen seconde 
moeten vervelen! 
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Nieuws uit K1P en K1A (juf Sandra VDE en juf Martien) 

 

    

 

Eén keer per week zetten wij de deuren van de Jullekesklas,  de giraffenklas en de Rikkiklas open. 

De kleuters mogen dan zelf kiezen uit verschillende activiteiten.  

In de Jullekesklas mochten de kleuters sneeuw maken. Het was dolle pret. 
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Nieuws uit 5A (juf Ilka) 

Op 5 februari zijn we naar talentenschool campus Zenith gegaan om daar deel te nemen aan een echte 
escape room. Vooraf hadden we op school al heel wat filmpjes gezien en waren dan ook erg                  
enthousiast. 

 

Bij het binnenkomen werden we echt opgesloten en werd een klok gestart. We moesten zorgen dat we 
binnen de 60 min. weer buiten waren. 

 

In het begin liep iedereen wat door elkaar maar al snel hadden we door dat we moesten samenwerken. 
We hielpen elkaar met puzzels en raadsels. We schreven alle codes die we moesten onthouden op. 

 

Er was zelfs een geheime kamer met daarin een opdracht met black light. Erg cool vonden we dat. En 
na 59 min en 30 sec hard samenwerken geraakten we veilig buiten. Net op tijd dus. 
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De leerlingen van L2A maakten een toren en een knikkerbaan. Ze mochten verschillende materialen en 
technieken gebruiken. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit 2A (juf Dorien) 
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Onlangs hebben we in ons klasje gewerkt rond het thema “ziek zijn” 
We konden ons inleven in de rol van de dokter, de verpleegster en het zieke kindje. 
 

   

 

Maar we moesten ook helpen in het labo. Siroopjes maken, flesjes vullen en nadien de gevulde flesjes 
ordenen van leeg naar vol. 

       

  

 

Nieuws uit K2A (juf Sonja Leys) 
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In februari bezochten de leerlingen van het vierde leerjaar het speelkaartenmuseum. In de voormiddag 

konden de leerlingen adhv een zoektocht doorheen het museum alles leren over de druktechnieken uit 

de vorige eeuwen. In de speelzone mochten ze zich zelfs verkleden als een koning of koningin van de 

speelkaart.  

Tijdens de middag aten we gezellig samen onze boterhammetjes op in het nieuwe museumcafe ‘vijven 

en zessen’.  

Daarna werden we verwacht op de workshop druktechnieken. Hier gingen de leerlingen aan de slag met 

hoogdruk en drukten ze hun eigen speelkaart.  

Weeral een leerrijke dag in onze eigen stad!!   

Nieuws uit het 4de leerjaar (juf Mieke en juf Laurien) 



SMISKENSKRANT 6  PAGINA 10 

 

Nieuws van juf Fanny (kleuterturnen) 
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Nieuws uit de 3de kleuterklas (juf Sandra G., juf Loes 
en juf Melissa) 

 

 En ja hoor, onze Eendjes en Uiltjes namen al eens een kijkje in het 1ste leerjaar. Letters, cijfers, tellen, 
lezen... Het komt steeds dichterbij nu! Met een groot enthousiasme vertrokken we naar de klas van juf 
Elke en meester Nik. Ook meester Jef stond ons op te wachten. De kleuterjuffies waren dan ook erg trots 
op hun kuikentjes toen deze hun werkjes toonden. Wat worden jullie snel groot! 
 
Wij zijn zo fier op onze 3de kleuterklassertjes!  
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Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda) 

We reisden vandaag de wereld rond door te proeven van gerechten uit ons geboorteland (of het geboorteland van onze ouders). Het 
was zeer interessant en reuzelekker! 

Dankuwel lieve mama's en papa's, het derde leerjaar heeft volop genoten van dit gezellig moment! <3 
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Nieuws van de ouderraad 

Hoe heet je? Patricia Martens 

Hoe oud ben je? Bíjna 44 maar voel me nog steeds een twintiger 

Wat voor werk doe je? Ik werk op de klantendienst van PostNL Pharma & Care in Turnhout.  Wij leve-

ren medicatie aan ziekenhuizen,  apothekers, groothandelaars,  rusthuizen,  enz… 

Wat zijn je hobby's? Thai boks, bodybuilding, koken, lezen, plezier maken… 

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? Lekker eten en als ze me nodig hebben 

Wat is je lievelings tv-programma of film? Heb niet echt een lievelingsprogramma of film. 

Wat is je lievelingseten? Alles exotisch, gaande van Aziatisch tot Afrikaans, Mexicaans,  Cubaans,  Russisch,  Indisch, … zolang het maar 

gene gewone Vlaamse kost is. Ik lust eigenlijk alles, en zal altijd iets proberen wat ik totaal niet ken.  

Ik hou ervan om nieuwe smaken te leren kennen.  

Wat lust je absoluut niet? Geen flauw idee,  sommige dingen vind ik lekkerder dan andere,  maar heb nog nooit iets gegeten of gedronken 

dat ik totaal niet lust.  

Naar welke muziek luister je graag? Ik heb een heel uiteenlopende repertoire,  maar over het algemeen Antilliaans, Reaggae,  Rap, R&B, 

Afrikaans, enz… maar ook jaren 70 en 80 en hedendaagse muziek… 

Hoe lang woon je al in Turnhout? Al iets meer dan 21 jaar 

Nu we je wat beter kennen. Wil ik je nog wat vragen stellen over de ouderraad.  

Sinds wanneer ben je lid van de ouderraad? Dat zal nu al het 4de jaar zijn denk ik.  

Waarom heb je besloten lid te worden? Om actief mee te kunnen denken hoe we de school een betere plaats kunnen maken voor zowel 

de kinderen als de ouders.  

In welke klas(sen) zit(ten) je kind(eren)? Gaëtane zit in het 4de leerjaar bij Juf Laurien 

Welke activiteit/realisatie van de ouderraad is je het best bij gebleven en waarom? 

Dé spelletjes namiddag en het ontbijt 

Waar wil je je persoonlijk graag voor inzetten? Op het vlak van de school,  wil ik me inzetten voor alles wat een meerwaarde kan zijn 

voor de leerlingen,  luisterend en betrokken in hun interesses,  waarden,  dromen. … 

Op wereldvlak, respect en empathie naar elke mens,  dier of situatie… 

Wat wil je nog zeggen tegen ouders die na het lezen van dit interview lid willen worden? 

Wil je betrokken zijn bij wat je eigen kind of andere kinderen doen op school,  de motivaties van de leerkrachten en de directie leren ken-

nen,  er samen voor gaan om een betere school te worden en meer te kunnen bieden aan alle leerlingen, schrijf je dan in en wordt actief lid.  

Aan wie geef je de fakkel door?  

Sonja Aerts 

 
 
 



PAGINA 14 SMISKENSKRANT 6  

 
 

De Wondere pluim 
De lagere school heeft mee gedaan met de schrijfwedstrijd ‘De Wondere Pluim’. Maar liefst 7 kinderen 
van onze klas hebben hier aan deelgenomen! 
We zijn super  benieuwd naar het resultaat ☺  
 

Vele groetjes van 6A   

 

Lieve allemaal, 
 
Zoals jullie al hebben gemerkt is juf Marijke er niet.   Dat komt omdat ze ziek is. We misser haar 
enorm en wensen haar veel beterschap toe. 
Wij  hebben heel lang gezocht naar een vervang juffrouw. En die hebben we gevonden!  Ze heet juf Evi  
en ze is 38 jaar oud. Deze juf zou voorlopig in het 6de leerjaar lesgeven  zolang juf Marijke afwezig is. 
 

Juffrouw Evi  

Juffrouw Evi  is een hele leuke juf. We mochten samen een playlist maken met onze favoriete muziek, 
die dan tijdens sommige lessen beluisterd mag worden.  
De juffrouw draait deze alleen als het stil is in de klas en goed mee werkt . 
Op  lekkere warme dagen lezen wij buiten met  de juf.  We hebben ook  leuke knutsel lessen . Voor 
Valentijn werkten we rond de kunstenaar Andy Warhol.  Hier het mooie resultaat: 

 
 

6A: number one!! 

Op dinsdag 12 februari was het Dikke Truiendag. Onze school organiseerde ook een wedstrijd. De 
klas die op deze dag het meest talrijk te voet of per fiets naar school kwam werd de winnaar en         
ontving een diploma en een mooie beker. 
Aanschouw de winnaars: 
 

 

Nieuws uit 6A (juf Evi en juf Marijke) 
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Vrijdagmorgen 1 februari 2019 

Een wit sneeuwtapijt bedekt onze speelplaats, sprookjesachtig en nog onbetreden... 

Juf, mogen wij geen sneeuwman maken? 

Zo gezegd, zo gedaan! 

Wie maakt de mooiste sneeuwman? 

De kinderen van het 2de leerjaar zwoegen en zweten zich te pletter, 

er komt heel wat kracht en behendigheid bij kijken... 

En het eindresultaat mag er zijn! Goed gedaan!  

Nieuws van juf Geertje (turnen) 


