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Op zaterdag 13 oktober 2018 konden de oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school 

deelnemen aan de scholencross in het park van Kapellen. 

 

Er namen veel leerlingen en kleuters deel en iedereen gaf het beste van zichzelf. 

Als beloning kreeg iedereen een mooie medaille. 

We behaalden zowel met de kleuters als met de leerlingen van de lagere school vele podiumplaatsen, 

maar uiteraard zijn alle deelnemers knappe winnaars!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke proficiat aan alle deelnemers! Juf Evy. 



 

Scholencross 14/10 

 

Voor het 2de jaar op rij mochten onze kleuters de 
trofee van de sportraad in ontvangst nemen! 

Zij zorgden ervoor dat onze school met het meest 
aantal deelnemers aanwezig was. 

 

 

 

 

 

Een dikke proficiat aan alle deelnemers! 
 

 

 

 



Thema’s november van de kleuterschool 

 

EL julesklassen: 5/11 tot 9/11: Themaloze week 
                           12/11 tot 16/11: jules 1: Verrassingsthema / jules 2: Licht en donker (stagiaire) 

        19/11 tot 23/11: jules 1: Verkeer / jules 2: Licht en donker 

                            26/11 tot 30/11: Sint: stoomboot 

                            3/12 tot 7/12: Sint: cadeautjes 

                            10/12 tot 14/12: Kerst: kerstboom 

                            17/12 tot 21/12: Kerst: kerststal 

 

EL leefgroepen 1 en 2: 5/11 tot 9/11: Themaloze week 

                                     12/11 tot 16/11: Verrassingsthema, gekozen door de kleuters 

                                     19/11 tot 23/11: Zichtbaarheid in ’t verkeer 

                                     26/11 tot 30/11: Sint en Piet 

                                     3/12 tot 7/12: De Sint is jarig! 

                                     10/12 tot 14/12: Kerstmis: de kerstversiering 

                                     17/12 tot 21/12: Kerstmis: de kerststal 

 

EL leefgroep 3: 5/11 tot 9/11: Huisdieren (stagiaire) 

                         12/11 tot 23/11: Themaloze weken 

                         26/11 tot 7/12: Sint (stagiaire) 

                         10/12 tot 21/12: Het stalletje 

                                    

EL leefgroep 4: 5/11 tot 16/11: Themaloze weken 

                         19/11 tot 23/11: Verrassingsthema, gekozen door de kleuters 

                         26/11 tot 5/12: Huis van de Sint 

                         6/12 tot 21/12: Kerststal 

 

El leefgroep 5 en 6: 5/11 tot 9/11: Themaloze week 

                                12/11 tot 23/11: EL5: knuffels (stagiaire) / EL6: verrassingsthema 

                                26/11 tot 7/12: Sint en Piet op weg! 

                                10/12 tot 21/12: Kerst: het kerstverhaal 

 

HB julesklas en leefgroep 1: 5/11 tot 9/11: Themaloze week  
12/11 tot 16/11: Verrassingsthema, gekozen door kleuters (jules) 
12/11 tot 20/11: Verrassingsthema, gekozen door kleuters (HB1)                                               

             19/11 tot 23/11: Verkeer (jules) – 21/11 tot 27/11: Verkeer (HB1) 
   26/11 tot 7/12: De kleerkast van Sinterklaas en Zwarte Piet (jules) 
   28/11 tot 7/12: De kleerkast van Sinterklaas en Zwarte Piet (HB1) 

     10/12 tot 21/12: Kerstkleuren 
          
HB leefgroep 2: 5/11: Gezelschapsspelletjes 

                          6/11 tot 9/11: Vogels (duo stagiaires) 

                          12/11 tot 16/11: Het herfstbos 

                          19/11 tot 23/11: Verkeer 

                          26/11 tot 7/12: De kleerkast van Sinterklaas en Zwarte Piet 

                          10/12 tot 21/12: Kerstkleuren 



       

De kleuters van leefgroep 1 en 2 van de Hoevensebaan gingen 

op bezoek in rusthuis Zonnewende 

 

Naar aanleiding van het grootouderfeest 

Zijn wij op bezoek in Zonnewende geweest. 

Eerst samen opwarmen, 

zwaaien met de armen. 

Van ons hoofd tot aan onze tenen,  

eindigen doen we met de benen. 

Dan gingen we turnen met de ballen. 

Soms lieten we er wel eentje vallen. 

Nog een dansje en een liedje, 

dan was de les gedaan. 

We zijn heel tevreden terug naar school gegaan. 

 

 

 

  

 



          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grootoudersfeest en herfstfeest, 

kleuterschool Hoevensebaan: 

“Klein, maar wakker!” 

 

Op 18, 19 en 20 oktober was het weer groot feest! 

Onze kleuters van de Hoevensebaan dansten om ter meest! 

 

 

 

      Mama Maureen wilde lekker lang slapen,  

  maar onze kinderen hadden geen tijd om te 

gapen. 

Ze deden alles om haar wakker te maken. 

   Helaas, zij kroop telkens terug onder het laken. 

 

Onze oma’s en opa’s, onze mama’s en papa’s waren er allemaal. 

Dat zorgde voor een heus kabaal! 

Bedankt dat jullie er waren! 

Het was gezellig om ons tot slot rond het grote bed te scharen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leuke dag in het 1ste leerjaar! 

 

 

Op 12 oktober deden we met het eerste leerjaar een doorschuif. 

 

Meester Erik leerde de drie klassen een liedje over de herfst. 

 

Juf Pascale werkte met de kinderen rond Keith Haring. Ze maakten een kunstwerk met bladeren en 

graffiti! 

 

Juf Paulien leerde de drie klassen ‘body percussie’ aan. Ze bootsten de regen na door gebruik te maken 

van hun lichaam. 

 

 

De juffen en meester van het eerste leerjaar. 
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HET DERDE LEERJAAR GING OP SCHOOLKLASSEN EN HET WAS KEITOF!!!! 

Lees de stukjes uit hun dagboek maar mee en kijk naar de foto’s op de website. 

 

Ik vond het leuk dat we dingen moesten gaan zoeken. (taxispel - Otis 3B) 

We hebben veel gespeeld en lol gehad. (park – Arianne 3A) 

Ik vond het leuk, omdat we moesten tikken. Ik vond het leuk omdat we op het laatste een snoepje kregen. 

(potlood, gom, papier – Stella 3B) 

Het leukste zwembad ooit met leuke glijbanen en de stroomversnelling was super leuk. (zwemmen -  Liam 

3A) 

Ik ben kei veel van de glijbaan geweest. En de voetbal was keitof. (park - Oskar 3B) 

Het verhaal was heel leuk en ik sliep heel snel. (slapen – Mike 3A) 

Ik vond het leuk met de directeur. En de ijsjes waren lekker. (avondspel – Senne 3B) 

Het avondspel was eng en griezelig en ook leuk en tof omdat we opdrachten hebben opgelost. (avondspel 

– Savanne 3A) 

Ik ben een paar keer van de glijbanen geweest. (zwemmen – Haley 3B) 

We hebben enveloppen met opdrachten gevonden. De directeur was grappig. (avondspel – Lyas 3A) 

 

Het was niet gemakkelijk. Maar toen kon ik toch nog slapen. (slapen – Matthias 3B) 

Het kampvuur was heel tof: we hebben liedjes gezongen en de ijsjes waren heel lekker. (kampvuur – 

Miley 3A) 



Het was leuk. Met opa zeker. Opa ging mee af de glijbaan. (zwemmen – Isabeau 3B) 

Het was heel griezelig want mijnheer directeur slaapwandelde. (avondspel – Emma R 3A) 

Het kampvuur was leuk met de liedjes. (kampvuur – Mio 3B) 

Mijn papa is mee gegaan. Je kon af de glijbanen en in de stroomversnelling. (zwemmen – Kate 3A) 

Het was leuk. Ik vond het leuk dat de juffen ons pakten. (potlood, gom, papier – Sarah 3B) 

Ik zat met Démi in de auto. We gingen af de glijbaan. (zwemmen – Sara 3A) 

Ik vond het leuk dat de directeur ons liet schrikken. En het was leuk dat we in donkere gebouwen 

mochten. (avondspel – Simon 3B)  

Het kampvuur was leuk omdat meester Erik er was. Ik wilde geen ijsje en kreeg dan letterkoekjes. 

(kampvuur – Yaro 3A) 

Ik zat met Otis, Mio en Jack in de taxi. Het was kei top. (taxispel – Hannelore 3B) 

We hebben met ons groepje brieven moeten zoeken. Ik vond het moeilijk in het donker. (avondspel – 3A) 

 

 

Ik ben soms geschrokken en ik heb 2 papieren gevonden. (avondspel – Jasper 3B) 

In de glijbanen vloog ik in de lucht. (zwemmen – Ilhias 3A) 

Ik heb lekker geslapen (slapen – Jack 3B) 

We mochten zelf op de straat wandelen zonder juffen en meesters. Dat was keitof. (taxirit – Timo 3A) 

Ik ben veel in de schommel geweest en dat was leuk. (park – Ella 3B) 

Ik kon beter slapen omdat er een verhaaltje werd voorgelezen. (slapen – Bas 3A) 



Ik ben vaak in de glijbaan geweest. In de grootste glijbaan waren er sterretjes, dat was leuk en mooi. 

(zwemmen – Yaël 3B) 

 

We zaten rond het kampvuur liedjes te zingen en kregen een ijsje. (kampvuur – Illias 3A) 

Er was iemand aan het snurken. Dat was leuk in de klas slapen. (slapen – Elena 3B) 

Toen we gingen slapen, las de buurvrouw een verhaaltje voor. (slapen – Démi 3A)  

We hebben ijs gegeten, dat was leuk! En dat warme vuur was fijn. (kampvuur – Louise 3B) 

We hebben omslagen moeten zoeken. En in die omslagen zaten opdrachten. (avondspel – Enida 3A) 

Ik ben veel van de glijbanen geweest. Ik ben in de wildwaterbaan geweest. Ik heb in het bubbelbad 

gezeten. (zwemmen – Frauke 3B) 

We zongen liedjes. Dan moesten de nummers 5 en 18 de schat zoeken en dat waren ijsjes. (kampvuur – 

Emma V. D. 3A) 

Heel erg leuk en moeilijk. De juffen pakten onze kaartjes. (potlood, gom, papier – Kobe 3B) 

Ik was in de lange glijbaan en ik ging op mijn fluovestje zitten. Dat ging super snel. (park – Belvine 3A) 

Ik vond het leuk en eng. Ik schrok soms! (avondspel – Alexandra 3B) 

Het kampvuur was gezellig en de liedjes waren zo leuk. (kampvuur – Jasmine 3A) 

Ik stond met Bas, Mike en Illias. Ik vond het leuk dat we buiten de school mochten. (taxispel – Cody 3B) 

Het oversteken was heel leuk. We wandelden naar de kleuterschool zonder juf en meester. Het was 

allemaal een beetje spannend. (taxirit – Hermine 3A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dit is geen doos! (leefgroep 2)  

              Zeg niet zomaar doos tegen een doos!  

              We ontdekten dat een doos soms ook een geen-doos is.  

              Ja ja, je leest het goed, een GEEN-DOOS, 

                        gek hé! 

 

We brachten allemaal een doos mee die geen doos is maar wel een … 

een vogel,                   een deur,    een toren,                                                

een muziekdoos,   een boekentas, 

een vliegtuig,   een vulkaan,    een auto,  

een konijn,     een trein, 

een TV,                               een mikdoos, 

een raket,    een geluidendoos, 

 een kijkdoos,      een voeldoos,…   

  

Er was zelfs een doos die paste in een doos, die paste in een doos, die paste in een doos, die 

paste in een doos én die paste in een doos!  

Kijk zeker maar eens op onze website voor de foto’s!  

Groetjes,  

de kindjes van leefgroep 2 en juf Sandra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4A EN 4B NAAR DE ZEE 

 

(gebaseerd op ‘wij zijn piraten van de zee’ ~Samson en Gert) 

“Wij gaan samen naar de zee  

en al wie zin heeft gaat maar mee! 

 Wij zijn 4A en 4B wij gaan samen naar de zee. “ 

Zo zongen de kinderen van het 4de luidkeels het zeeklassenlied. 

 

 

Jippiejee met goed weer naar de zee. Wat een prachtige zandkastelen konden jullie bouwen! En… natuurlijk mocht 

eens lekker ravotten in de zee niet ontbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende morgen luisterden we aandachtig naar onze leuke strandgidsen.  

Ze leerden ons alles over schelpen en de zee. Ik krijg stiekem al heimwee… 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oh ja, bijna het visserijmuseum vergeten!  

 

De kinderen leerden: 

- welke visnetten er allemaal bestaan. 

- hoe het vroeger allemaal werkte bij de visvangst. 

- genoten van het prachtige aquarium in de kelder.  

-   …. 



De vraag ‘Wat vonden jullie het leukste aan de zee?’ was al snel 

beantwoord: 

 

HET SUBTROPISCH ZWEMBAD NATUURLIJK, JUF! 

 

 

Als afsluiter van de geweldige zeeklassen, testten we de vaardigheden en kennis van onze piraten.  Wat was piraat 

Ingrid blij met zoveel slimme piraten! Ook de stagiaires zagen dat het goed zat tijdens ‘het schatkistenspel en 

levende Stratego’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tot de volgende ontmoeting, AHOI piraatjes! 

 



       

HET VIJFDE LEERJAAR  

OP BOSKLASSEN 

IN DE HOGE RIELEN 

 

16 tot 19 oktober 2018 
 

OP BOSKLASSEN ...  

is spelen in het bos en plezier maken.  

is geen ruzie maken en het leuk houden.  

is avonturen beleven zoals de avonturentocht!  

is in bomen klimmen en kampen bouwen!  

is je grenzen verleggen !  

is spelletjes spelen!  

is op pad gaan met een kaart (en zeker niet verloren lopen).  

is met een vlot varen op de vijver.  

is diertjes in het water ontdekken.  

is zalig in slaap vallen tot de volgende ochtend de juffen ons wekken!  

is in het donker geluiden zoeken! 

is een geschenk aan de goden van het woud geven!  

is het heel lekker smullen! is alles heel leuk.  



is samen douchen fijn.  

is een fantastisch avonturenparcours afleggen. 

is elkaar helpen waar we kunnen! 

is genieten van de prachtige zonnige herfstdagen! 

is… teveel om op te sommen! 

We hebben er SUPER van genoten en zullen nog lang nagenieten van deze FANTASTISCHE 

momenten! 

Dankjewel mama's, papa's en iedereen die heeft meegeholpen om van deze tijde een fijne, 

onvergetelijke tijd te maken! 

                                   

 Alle kinderen van het 5de leerjaar 

                             

Op weg naar…  

 

 
 

  Oertijdspel  

 

 

Schattenjacht  

 
 

Diertjes vissen en naam 

geven 

 
Pyjamaquiz  Avonturenparcours  



 
 

 

Galabordspel 

 
 

 

Laatste bosspel 

 

Slapen 

 
 

De maaltijden 

 

 

 



   Een beetje reclame voor uw favoriete Ouderraad! 

 

Beste mede-ouders, 

We maken even gebruik van dit leuke boekje om wat reclame te maken voor uw geweldige 

Ouderraad.  

      Oh ja? Wat is de ouderraad dan? 

De ouderraad is een, bijzonder leuk, groepje ouders die op vrijwillige basis zijn schouders zet 

onder enkele fijne acties. We organiseren dit jaar o.a. een wafelslag,  

 

 “              KOOP WAFELS! … KOOP WAFELS! …  

Deze overheerlijke wafels kan u afhalen op donderdag 29 november.        “ 

 

Neem allen uw agenda en noteer: Zaterdag 26 januari, Winterfeest Klavertje Vier  

(neen, we verkopen die dag geen kerstbomen) 

En wat doen jullie dan met de opbrengst ?  

Die centjes investeren wij opnieuw in de school! In uw kinderen dus! We steunen de school om 

meer en meer op een digitale manier les te kunnen geven. We leveren bijdrages voor de 

jeugdboekenweek en voor de lekkere tomatensoep op vrijdag. We zorgen er gewoon voor dat uw 

kind kan genieten van enkele extraatjes die de school net dat tikkeltje meer geeft.  

 

“ INVESTEREN IN UW OUDERRAAD IS INVESTEREN IN UW KIND!” 

 

 

Ps: Ons logo heeft een naam. We noemen hem ons ORkje. Als u goed kijkt herkent u er een O 

en een R in, maar dan onder elkaar. Dit staat niet voor Ondernemingsraad maar wel voor 

OuderRaad!  

 

 



 

Maandkalender – november 2018 

DO 1 Allerheiligen 

VR 2 Allerzielen 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5 
9u30: 5A+B naar theater ‘Tot aan de maan’ in Bib Kapellen 
20.00 uur Ouderraad 

DI 6 
9 uur-9.50 uur: watergewenning EL3+EL4 – Fietsen 4A+4B 
10u30: EL 1+2 naar theater ‘Broem’ in ‘t Bruggeske 

WO 7 9u15: EL 3+4+5+6 naar theater ‘Broem’ in ‘t Bruggeske 

DO 8 Fotobeurs – HB 12u/12u30 en 15u10/15u45 – PVDH 16u15/19u00 (alle foto’s) 

VR 9 Kindergemeenteraad 

ZA 10  

ZO 11 Wapenstilstand 

MA 12 10u45: 3A+B naar theater ‘Tot aan de maan’ in Bib Kapellen 

DI 13 Oudercontact Hoevensebaan – 5 jarigen 

WO 14 Oudercontact lagere school 

DO 15 Oudercontact Engelselei – 5 jarigen / Oudercontact lagere school 

VR 16  

ZA 17 VM: Zwemmarathon 

ZO 18  

MA 19 13u45/14u45: Bib bezoek 5de leerjaar, voorleesweek 19/11 tot 23/11 

DI 20 
9 uur-9.50 uur: watergewenning EL2+EL5 – Fietsen 5A+5B 
14u00: 2A+B+C naar theater ‘Japapa’ in ‘t Bruggeske 

WO 21 Pedagogische studiedag: geen school 

DO 22 Oudercontact gele, groene en rode kleuters HB+EL 

VR 23 Laatste dag bijbestelling foto’s! 

ZA 24  

ZO 25  

MA 26 13u45/14u15: Bib bezoek 3A 

DI 27 13u45/14u15: Bib bezoek 3B 

WO 28  

DO 29 
10 uur/17 uur: 2de leerjaar naar ‘Huis van de Sint’ 
15u30-19u00: afhalen wafeltjes ouderraad - PVDH 

VR 30 Sinterklaas op Engelselei 

 

 

 

  uw kind,onze zorg 
 



Maandkalender – december 2018 

ZA 1  

ZO 2  

MA 3  

DI 4 
9 uur/8u50: watergewenning EL1+HB – Fietsen 5C+6A 
20.00 uur: ouderraad 

WO 5 Sinterklaas op Hoevensebaan 

DO 6  

VR 7  

ZA 8  

ZO 9  

MA 10 Vaccinatie 5de leerjaar op school 

DI 11 
Vaccinatie 1ste leerjaar op school 
14u00: 5e en 6e leerjaar naar ‘Maquette, Beumer en Drost’ in ‘t Bruggeske 

WO 12 9.00 uur/10.00 uur: opendeurtje kleuterschool 

DO 13 13u45/14u45: Bib bezoek 5de leerjaar 

VR 14  

ZA 15  

ZO 16  

MA 17  

DI 18 
9.00 uur/9u50: watergewenning EL3+EL4 – Fietsen 1A+6B 
13u45/14u15: Bib bezoek 3B – 14u15/14u45: Bib bezoek 3A 

WO 19 9.00 uur: kerstviering kleuterschool, kerstviering 1ste + 2de lj 10u30 

DO 20  

VR 21 Rapport lagere school – 9.00 uur: kerstviering 2de + 3de graad 

ZA 22 Start kerstvakantie 

ZO 23  

MA 24  

DI 25  

WO 26  

DO 27  

VR 28  

ZA 29  

ZO 30  

MA 31  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

uw kind, onze zorg 


