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Herfst... Dan zal ik zelf 
maar het zonnetje in huis zijn.

Loesje   



September: een koffer vol dromen
We zijn het schooljaar gestart met heel wat dromen.. Al deze leuke dromen
hangen aan onze dromenboom op de speelplaats: een jaar vol vriendschap, de
droom dat Corona vlug mag verdwijnen, geen ruzie in de klas,… allemaal dromen
waar we samen willen voor gaan!
Oktober: een koffer vol dank
Wat doet het deugd om een “dank je wel” te krijgen van iemand, maar het voelt
ook even goed om “dank je wel” tegen iemand te zeggen. 
Het wordt dus een maand met heel veel “dankjewel, merci, bedankt!”
Elke maand komt er iets bij in onze koffer. Benieuwd wat er nog te gebeuren
staat? In volgende editie meer….

En wij ook! Welke leuke experimenten kan je allemaal doen met kleuren? We
hebben 6 potjes klaargezet in een cirkel. Een leeg potje, eentje gevuld met geel,
een leeg potje, eentje met blauw, een leeg potje en eentje met rood. We
zorgden ervoor dat deze potjes verbonden waren met een stukje keukenpapier.
En nu, wat zal er nu gebeuren? Wil je het graag weten? Probeer het dan eens
thuis. Na een nachtje slapen is het helemaal klaar en kan je een regenboog
schilderen.

H E R F S T  E D I T I E

TROLLEN HOUDEN VAN KLEUREN
D e r d e  k l e u t e r k l a s

JAARTHEMA: EEN KOFFER VOL.. .
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Na twee maanden in de eerste klas hebben de leerlingen veel bijgeleerd.
Rekenen tot en met 6, lezen van woorden en zinnen met de 14 geleerde letters,
schrijven van cijfers en letters.
Al deze nieuwigheden worden afgewisseld met toffe muzische momenten. 
De klasopstelling is gelinkt aan de derde kleuterklas. We werken meer en meer in
kleine groepjes. Iedere week mogen de kinderen per groepje een nieuwe
groepsnaam verzinnen.
Zo hebben we al kennis gemaakt met de poema’s, de bloempjes, de sterretjes, de
snoepjes, de frietjes, de kersen, de toppers,…

DE EERSTE KLAS VAN JUF ANN

H E R F S T  E D I T I E

Een enthousiaste toffe bende



Bij een verjaardag hoort taart! In de klas maakten de leerlingen alvast hun eigen,
kleurrijk verjaardagstaartje uit zoutdeeg. Vanuit een waarneming van taarten in
alle vormen, kleuren en texturen, lieten de leerlingen hun creativiteit de vrije
loop. Op het einde van de activiteit gaven de ijverige bakkers elkaar ook
complimentjes. Dit kunstig nepgebakje nemen de leerlingen op hun verjaardag
mee naar huis.

Daarnaast leerden de kinderen via allerlei spelvormen een Frans
verjaardagsliedje. Bijv. Klap wanneer je ‘bon anniversaire’ hoort, zing wanneer de
dirigent naar jouw groepje wijst…. Met bijhorende gebaren zullen we het liedje
voor iedere jarige in de klas zingen. Ook de jarige mag zijn/haar dansmoves naar
boven halen. Spannend! 
Het wordt alvast een verjaardag om de tijd even 
te vergeten!

EEN VERJAARDAG VIEREN DOEN WIJ ZO.. .
D e r d e  l e e r j a a r

H E R F S T  E D I T I E

CARROUSEL MET 3 EN 4
D e r d e  e n  v i e r d e  l e e r j a a r

Zegt het jou iets: eens met kinderen van een andere klas werken, met een
andere juf en in een ander lokaal? De leerlingen zijn alvast enthousiast. Op
donderdagnamiddag verdelen we de leerlingen van het derde en vierde
leerjaar in drie groepen. Ze doorlopen drie activiteiten in het thema verkeer:
WeDo (leren programmeren met LEGO), een straatbeeld tekenen in
perspectief en wat acteerwerk met verschillende dramaspelletjes. Iedere
week wordt er doorgeschoven. Benieuwd naar het volgende thema?



WIELTJESDAG  
A l l e  k l e u t e r s

Juf! Vandaag is het
wieltjesdag hé! 

Dit was de meest gehoorde
zin op donderdag. 
Terwijl de leerlingen van het
eerste t.e.m. vierde leerjaar
naar het bos  waren en het 5e
en 6e leerjaar genoten op
bosklassen, hadden de
kleuters de ganse school voor
zich alleen. Ideaal dus voor
wieltjesdag. 
Een dag waarop elke kleuter
een fiets, step, loopfiets,...
meebracht naar de klas. 
De ganse dag konden we
genieten van de herfstzon op
onze snoet, buiten spelen en
fietsen. 
  

Vele gezichtjes kleurden al
snel rood van het vele
slalommen tussen de kegels,
onder de paaltjes door rijden,
stoppen voor het rode licht,
fietsen over de wiebelplank,... 

Het was een geslaagde dag
en ik denk dat heel wat
kleuters snel in dromenland
zullen geweest zijn. 

H E R F S T  E D I T I E



BEREIDING

1 Schil de pompoen, de aardappelen en de wortelen. Snij ze in blokjes. Pel en snipper
de sjalot en de knoflook.

2 Fruit de sjalot, knoflook en groenten samen in olijfolie. Kruid met peper en zout.
Schep goed om.

3 Blus de groenten met de kippenbouillon en breng aan de kook. Laat 20 minuten
zachtjes sudderen. Mix en breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

4 Verdeel de soep over de borden en schep er een lepeltje yoghurt bij. Garneer
eventueel nog met een plukje groen.

H E R F S T  E D I T I E

POMPOENSOEP

INGREDIENTEN VOOR 6 PERSONEN

pompoen 1 kg
bloemige aardappelen 200 g

wortelen 2
sjalotten 2

knoflook 1 teentje
kippenbouillon 1 l

yoghurt 4 el
olijfolie

nootmuskaat
peper
zout

Mmmm
HEERL I JK !



H E R F S T  E D I T I E

DE OUDERRAAD

660 X660 X660 X

DANKJEWEL!!!
DANKJEWEL!!!
DANKJEWEL!!!

WOw! De ouderraad verkocht 660 ontbijtpakketten!!!

Dankjewel aan de ouderraad voor de organisatie!
Dankjewel aan alle helpende handen!

Dankjewel aan iedereen die een pakket gekocht heeft!
Dankjewel voor jullie steun!

  

WOEHOEW!WOEHOEW!WOEHOEW!



H E R F S T  E D I T I E

HOE TEKEN IK EEN SPIN?


