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Onze 3de kleuterklassen zaten ook deze periode weer niet stil! Zo ontpopten ze zich als grote            
kunstenaars tijdens ons project 'De Stip'. 

 
 
We leerden ook weer enkele nieuwe letters en kregen deze 
week bezoek van Koning Cijferbaard en   Koningin Plusje. 
Een bezoekje aan het 1ste leerjaar staat dus op de planning.  
Nieuwsgierig ? Lees dan volgende keer zeker ons artikeltje! 
 
 

Nieuws uit de 3de kleuterklas 
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Het gaat er soms vrolijk aan toe tijdens de turnles. 
Hier konden ze zich uitleven tijden een circuit waarbij uithouding centraal staat…. 
Kinderen wringen zich in allerlei bochten om de oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren en dat levert 
soms mooie tafereeltjes op… 
Zo zet Zechya  haar beste beentje voor terwijl Michelle nauwlettend toekijkt. 
Onze Kyle vond het spijtig dat het z’n laatste turnlesje was en gaf me nog een dikke knuffel… 
We zullen hem missen! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuws uit de turnles (juf Geertje) 
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Op vrijdag 25 januari zijn we uit onze school uitgebroken. We gingen met enkele studenten buiten de 
school leren. Zo zijn er enkele kinderen naar het koffiehuis gegaan om daar rond muziek te werken. De 
rest ging naar Natuurpunt of de beeldentuin aan het rusthuis. Daar hebben we (in de sneeuw) enkele ac-
tiviteiten rond natuur gedaan. 
'De Smiskens breekt uit' was echt top en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Nieuws uit het 1ste leerjaar(juf Elke en meester Nik) 
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Nieuws van juf Sandra Dierckx (ANTK) 
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Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda) 

  

Op vrijdag 11 januari klonken we met de hele school en de mama’s en papa’s op het nieuwe jaar. We 
zongen met z’n allen het Nieuwjaarslied van Kapitien Winokio. Juf Dominique deed een toast op het 
nieuwe jaar en daarna mochten we allemaal lekkere fruitsap drinken en veel tuk koekjes eten. 
Mmmmmmmm……..                        
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Nieuws van de ouderraad 
Hoe heet je?  

Eurydice Denswil  
 

Hoe oud ben je?  
41jaar  

 
Wat voor werk doe je?  

Interieurverzorgster 
 

Wat zijn je hobby's?  
lezen wandelen 

 
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? 

Voor mijn kinderen en familie 
 

Wat is je lievelings tv-programma of film? 
Foute vrienden 

 
Wat is je lievelingseten? 

Bami met kip 
 

Wat lust je absoluut niet? 
Ik lust toch wel heel veel. 

 
Naar welke muziek luister je graag? 

Muziek uit de jaren 90 
 

Hoe lang woon je al in Turnhout? 
Ik woon al 9jaar in Turnhout 

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

Sinds wanneer ben je lid van de ouderraad? 
Ik ben denk ik al 3 jaar lid 

 
Waarom heb je besloten lid te worden? 
Door aanmoediging van mijn kinderen.  

 
In welke klas(sen) zit(ten) je kind(eren)? 

Robincha klas 6a  
Roandicha 1b 

Romaisa 1ste kleuterklas 
 

Welke activiteit/realisatie van de ouderraad is je het best bij gebleven en waarom? 
Toen we onze 1ste film aan maken waren. 

VERKEERSFILM Was echt leerrijk heb er zelfs van bijgeleerd. 
 

Wat wil je nog zeggen tegen ouders die na het lezen van dit interview lid willen worden? 
Kom gezellig onze team versterken. 

Samen staan we sterk 
Spreek dus gerust iemand van de ouderraad aan of mail ons Ouderraad-Smiskens@outlook.be 

 
Aan wie geef je de fakkel door?  
Ik geef de fakkel door aan Patricia 
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Nieuws van de ouderraad 


