Nieuws uit 4B (juf Laurien)
Bij wiskunde hebben we geleerd hoe we de verschillende meetinstrumenten, zoals een lintmeter,
vouwmeter en rolmeter moeten gebruiken. We hebben in groep verschillende afstanden gemeten op
onze speelplaats. Nu weten we dat we langere afstanden uitdrukken in meter en de hele kleine in
millimeter.

Tijdens de week van het bos zijn we verschillende opdrachten in het Stadspark gaan uitvoeren. We
hebben verschillende vruchten gezocht en hebben gekeken naar de bladrand van verschillende blaadjes.
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Nieuws uit K2A (juf Sonja Leys)
Onlangs kregen ze in de Rikkiklas bezoek van Goudlokje en de drie beren. Terwijl Goudlokje lag te
slapen, smulden de beren van hun lekkere berenpap.

Natuurlijk hadden wij ook wel zin in die lekkere berenpap. Mama beer leerde ons stap voor stap
berenpap te maken.

Wat een mooie haren had Goudlokje. In scheerschuim konden we de prachtige krullen tekenen.
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Nieuws van juf Fanny (kleuterturnen)
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Nieuws uit 5B (juf Nathalie)
Dag allemaal,
Deze maand stond helemaal in teken van verkeer! We brachten een bezoek aan het Stadspark om daar
een workshop te volgend rond busevacuatie en dode hoek. De workshop werd gegeven door een
buschauffeur en een vrachtwagenbestuurder.
Tijdens dit bezoek stapten we in een lijnbus en moesten we binnen de minuut evacueren. Wat was dat
spannend, maar het is ons gelukt. Hoera!
Nadien leerden we over de dode hoek bij vrachtwagens. We mochten zelfs in de cabine van een
vrachtwagen. Cool!!!
Groetjes uit 5B
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Nieuws uit 2A (juf Dorien)
De leerlingen van het tweede leerjaar hebben samen een bezoek gebracht aan de bibliotheek van
Turnhout. Ze mochten er ook enkele leuke opdrachten doen.
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Nieuws uit 4A (juf Mieke)

Het vierde leerjaar A ging in oktober op tweedaagse ‘wereldklassen’. Dit project loopt in samenwerking
met de stad Turnhout. In de klas praten de leerlingen over hun leven, cultuur, thuis,.. Ze maken een
schatkist om hierin leuke spulletjes, herinneringen en andere zaken in te stoppen over hun eigen leven.
Voor de tweedaagse trokken ze naar de glazen zaal in de Warande. Daar stond Amirata voor hen klaar
om er samen 2 hele toffe en creatieve dagen van te maken. Zo maakten ze hun eigen verzonnen stad,
hun bijhorend God, hun eigen taal en de bewoners. Ze gingen creatief aan de slag met verscheidene
materialen: stof, ijzer, pluimpjes, ... Ze lieten volop hun creatieve brein draaien. Op de laatste dag deden
de leerlingen een heuse ‘silhouettenparade’! Wat was dat fijn!!
Later op de maand gaan de leerlingen nog kijken naar een toneelstuk in de Warande.
Op 30 april vindt het slotfeest plaats in de Warande. Daar worden alle leerlingen en ook alle ouders
uitgenodigd om dit leuke wereldjaar af te sluiten.
We zijn nog steeds op zoek naar mama’s en papa’s, familieleden en vrienden die zouden komen
vertellen/ voorlezen in hun eigen moedertaal op 21 februari 2019. Wie zich geroepen voelt, laat het
zeker aan de juffen van het vierde leerjaar weten.
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Nieuws uit het 3de leerjaar (juf Jill en juf Linda)
Afgelopen maand was er de week van het bos: We maakten en leuke herfstwandeling in het Stadspark
en deden een tegenstellingenzoektocht. Daarna mochten we allerlei mooie herfstspulletjes verzamelen.
Tot slot mochten we met het gevonden herfstmateriaal zelf kunstwerkjes ontwerpen. Super leuk!
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