
 

JANUARI - FEBRUARI 2019 

 

  

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

 

 

 

 



 

Thema’s januari – februari van de kleuterschool 

 

EL julesklassen: 7/01 t/m 18/01: Kleuren en vormen 
                           21/01 t/m 25/01: Grootouders 
                           28/01 t/m 1/02: Themaloze week 
                           4/02 t/m 8/02: Verrassingsthema 
                           12/02 t/m 1/03: Carnaval 
 

EL leefgroepen 1 en 2: 7/01 t/m 25/01: Grootouderfeest 

                                     EL1: De oehoe – Het zandmannetje 

                                     EL2: Piraten - Spoken 

                                     28/01 t/m 1/02: Themaloze week 

 

EL leefgroep 3: 7/01 t/m 11/01: Themaloze week 

                         14/01 t/m 25/01: Grootouderfeest: boeven en speurneuzen 

                         28/01 t/m 8/02: Winter: sneeuw en ijs 

                         12/02 t/m 22/02: Kastelen, ridders en prinsessen 

                         25/02 t/m 1/03: Carnaval 

                                    

EL leefgroep 4: 7/01 t/m 11/01: Themaloze week 

                         14/01 t/m 16/01: Sloddervossen-afval 

                         17/01 t/m 23/01: Vogels 

                         24/01 en 25/01: Grootouderfeest 

                         28/01 t/m 01/02: Winter 

 

El leefgroep 5 en 6: 7/01 t/m 11/01: Themaloze week 

                                14/01 t/m 25/01: Grootouderfeest 

                                28/01 t/m 1/02: Winter 

                                4/02 t/m 15/02: Verrassingsthema 

                                18/02 t/m 1/03: Carnaval 

 

HB julesklas – HB1+2:  7/01 t/m 11/01: Themaloze week 
                                      14/01 t/m 18/01: Verrassingsthema, gekozen door de kleuters 
                                      21/01 t/m 1/02: Winter: winterkledij en wintergroenten 
                                      4/02 t/m 15/02: Ziek zijn 
                                      18/02 t/m 1/03: Carnaval 
          
 

Maandag 14 januari is er wel voorbewaking maar GEEN nabewaking in BKO! 

Maandag 11 februari is een lokale verlofdag, kinderen hebben geen school! 

Belangrijke informatie 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag met o.a. de studietoelage opgenomen in het 

groeipakket. In principe gebeurt dit automatisch. Meer info, met o.a. een informatiefilmpje 

vind je op www.groeipakket.be of op de website van de school www.bk4.be 

http://www.groeipakket.be/


 

FLUO AAN GOED GEDAAN !! 
 

 

In deze donkere wintermaanden is het extra belangrijk om een fluohesje aan te hebben!!  
Wij hebben dan ook net als vorig jaar een spaarkaart!  
Er zijn 8 onaangekondigde controles om te kijken wie er een fluohesje aan heeft!  
Fluohesje aan, dan komt er een stempel op je kaartje staan!  
 
Heb jij acht stempels/kleurvakken vol, dan krijg je een FLUOtastische beloning! 
 
Naast de individuele  beloning zijn er 2 grote controles waar je een beloning voor heel de klas 
kan winnen. Deze kan je verdienen door met je klas goed in orde te zijn. Bij een eerste controle 
verwachten we 85% van je klas in fluo, bij een tweede controle zelfs 95%. 
 
Voorlopig ziet het er naar uit dat we alles vlot gaan behalen want bijna iedereen heeft zijn 
fluohesje aan! Super!  
 

Op 22 februari  vieren we een heus FLUO feest. 
De hele vestiging mag dan in fluo kledij naar school komen!  
 
 

Denk eraan: Met fluo aan, ziet men je beter 

staan.  Wij gaan er met de hele school 

tegenaan.  

 
 

DOE ZO VOORT !! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zoals je hieronder kan zien waren we weer talrijk aanwezig op de jaarlijkse zwemmarathon!  

Bij de mini zwemmarathon in het kleine bad bracht elk kind gemiddeld 18 balletjes naar de 

overkant, wat fantastisch is!  We brachten misschien niet de meeste balletjes naar de overkant 

maar we deden dit wel op de origineelste en leukste manier.  Veel dank aan de begeleiders!!  

In het grote bad hebben we ook super goed gezwommen. Ondanks dat we maar met 6 leerlingen 

waren (niet zo een grote opkomst) hebben deze 6 leerlingen tezamen 135 baantjes gezwommen, 

goed voor een gemiddelde van 22,5 baantjes per persoon en 3375 meter in totaal!  

Dus ook een dikke proficiat aan al deze zwemmers! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Dank u wel aan al deze sportievelingen!  
 

Meester Klaas 
 

                                                                                                           

 

 

 

    

Nieuws van onze zwemmarathon! 

 



De coole Pieten! 
 
Maandagnamiddag 25 november werden alle kleuters en leerlingen van het 
eerste leerjaar bijeen geroepen in de turnzaal van de Engelselei voor heel 
opmerkelijk nieuws. Ook  juf Carine moest van de partij zijn. Enkele 
juffen en meester vonden daar eerder een speciale brief en vuile 
rondslingerde pietenpakken. 
Wanneer de kinderen in de turnzaal aankwamen, zagen ze eveneens de 
vuile pakken en de brief. De juf las de brief voor 
Halloooooooooooo allemaal!! 

 

De leukste Zwarte Pieten van de wereld hier. Wij komen binnenkort 
weer bij jullie op bezoek, maar we zitten eigenlijk een beetje met een 
probleem. Wij denken dat jullie dat probleem kunnen oplossen. Wij 
hebben hier en daar gehoord dat jullie een fantastische juf Carine hebben 
die alles super proper kan maken. Klopt dat? We hebben ook gehoord 
dat er hier allemaal kinderen zijn die ongelofelijk knap kunnen knutselen.  
Klopt dat ook? Super!! Kunnen jullie ons helpen? 
Ahja… Hebben we ons probleem nu eigenlijk al verteld? Oeps… 
Ons probleem is dat wij onze pakken een beetje saai vinden en wij zouden 
die wat cooler willen maken. Nu dachten wij dat jullie ons zouden kunnen 
helpen. 
Willen jullie ons helpen? 
Wij komen deze spullen binnenkort ophalen zodat wij met onze nieuwe 
spullen super cool naar jullie school kunnen komen. 
Maar sssshhhttttt… Niets tegen Sinterklaas zeggen hé. 
Heel veel gekke groetjes, De coole Pieten 



 
Iedereen is onder de indruk van het nieuws. Juf  Carine stelt voor om de 
pakken te wassen. De juffen en meester vragen aan de kinderen of 
zij  mooie dingen kunnen ontwerpen en creëren om de pakken te pimpen. 
Dit mag geen probleem zijn voor onze kinderen aangezien ze allemaal 
ondergedompeld zijn via het vak muzische vorming. Ze zijn één en al 
creativiteit. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen gaat aan de slag. Veren, 
brillen, broches, kraag, handschoenen, schoenen, zak, alles krijgt een 
nieuwe look. Dit alles kon je bewonderen op een paspop aan het bureel van 
juf Nadia en Linda. Wanneer alles klaar was verdwenen op een nacht 
alle kleding en attributen. Het werd spannend afwachten hoe de Pieten er 
vrijdag zouden uitzien. En ja vrijdagmorgen kwamen Sinterklaas en de 
Pieten op het podium aan met de versierde pakken en zak. Wat zagen ze 
er beeldig uit. Ook  Sinterklaas was tevreden. Na wat dansen en zingen 
ging iedereen terug naar de klas. Daar kreeg iedereen om de beurt een 
bezoek van de Sint en zijn Pieten. Het was een leuke en dankbare dag 
voor iedereen .Wie weet, misschien worden de creaties van onze kinderen 
de nieuwe look in Spanje. 
Juf Inge  
 

 

 

 

 



 

Op 30 november 2018 om 14.20 uur liepen de kinderen van het derde tot en met het zesde 

leerjaar naar de poort om de Sint te verwelkomen. De man had zich gehaast en kwam al snel 

aangewandeld. De pieten gooiden de snoep, de kinderen raapten erop los en de Sint kreeg 

enkele knuffels. 

Op het kleine podium vertelden juf Eline en ik aan de Sint dat wij en de leerlingen hem wilden 

helpen. Zijn verjaardagsfeest zou er snel zijn en de pieten mochten zijn feest wel eens in een 

nieuw jasje steken. Enkele afgevaardigden per leerjaar zouden de pieten nieuwe veilige 

fluokleren geven, enkele hype moves voordoen en een Frans verjaardagslied aanleren. Dit alles 

lukte wonderwel en de Sint vond het allemaal prima. 

We sloten af met een dans, die alle leerlingen tijdens de turnles van Meester Klaas geleerd 

hadden. Het was toen één groot feest op de speelplaats. Daarna nam het derde leerjaar de Sint 

mee naar de refter voor de Sintshow. 

Die week hadden de leerlingen twee namiddagen hard gewerkt om een mooie show  te brengen. 

Ze hadden dansjes gemaakt, liedjes muzikaal bewerkt, poppenspelen geoefend en boten 

geknutseld. De acteurs waren best zenuwachtig, maar de Sint en de pieten genoten van het 

spektakel. Toen het doek viel, hebben zij heel wat lovende commentaar gegeven. 

De Sint en zijn pieten zijn toen afscheid gaan nemen van de leerlingen en ouders op de 

speelplaats. Daarna zijn ze vertrokken naar andere plaatsen. 

Bedankt Sint en pieten, het was een leuke middag! 

Juf Vicky 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5MSPopLfAhWSbFAKHcf1Dm8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kleurplatensinterklaas.com/&psig=AOvVaw17e8H3YS9iLZamwBl7ER94&ust=1544428342793513


 

Bezoek van Sinterklaas op de Hoevensebaan 

 

Joepie, de Sint was weer in ’t land 

en zoals elk jaar had hij een bezoekje 

aan ons schooltje gepland 

Alles moest vlekkeloos verlopen 

maar 1 zwarte piet was te laat uit 

zijn bed gekropen 

bovendien had hij foute kleren 

aan 

je had hem daar moeten zien staan 

pyjama, bontjas en een foute hoed 

nee, dat vond de Sint niet goed 

gelukkig had de andere piet de 

juiste kleren bij 

  vlug omgekleed was iedereen 

weer blij 

tijd voor een persoonlijk bezoekje 

in onze klas 

 

Bedankt Sint dat u er ook dit jaar weer was !!! 
 

 



Bezoek van Tobias in de Julesklas HB 

 

Op 19 oktober 2018 is Tobias 

geboren en werd Vince grote broer.  

Nu de baby een beetje groter 

geworden is, mocht hij eens op 

bezoek komen in onze klas. 

 

 

 

Is Tobias een jongen of een meisje? Een 

broer of een zus? Wat eet hij? Wanneer 

slaapt hij, enkel wanneer de maan 

schijnt? Heeft hij een tutje? Een 

knuffeltje?  

 

 

De mama van Vince en Tobias heeft 

dan nog een nieuwe pamper 

aangedaan. Had hij toch wel net 

kaka gedaan. 

 

Wij hebben erg genoten van het 

bezoekje!  

 



Het leven zoals het is in leefgroep 3 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Experimenteren met 

grote blokken tijdens 

onze themaloze weken. 

Wie bouwt het mooiste 

huis?  

WAUW! De 

ziekenwagen op 

bezoek! Wat een 

sirene! 

Er zijn dit jaar geen stoute kinderen! Ook 

niet in leefgroep 3 ☺ 

Wij zijn harde werkers, flinke puzzelaars en 

goede vertellers!  



   

Nieuwe jetons 
 

Tijdens muzische wandelingen, grootouderfeesten, winterfeesten, 

schoolfeesten, … kon iedereen steeds groene of rode jetons aankopen 

om drank/eten te bestellen. Door te werken met 2 verschillende kleuren 

was dit soms verwarrend en onpraktisch bij de aankoop van deze jetons. 

Vanaf 2019 schakelen we over op een nieuw systeem en werken we 

slechts met één soort jeton, de groene klaverjeton. 

 

De oude groene en rode jetons blijven nog dit schooljaar bruikbaar. We 

werken van januari 2019 tot en met juni 2019 met de beide systemen 

maar vanaf schooljaar 2019-2020 zullen enkel nog de Klaverjetons 

aanvaard worden. 

We doen dit om de aankoop van jetons en deze in te wisselen voor 

drank/eten te vergemakkelijken. 

 

 

 

 



 

Noteer alvast volgende data in jullie agenda! 

Vrijdag 25 januari 2019: Grootouderfeest ‘Koekjes’ kleuterschool 

Engelselei om 9u00 

Zaterdag 26 januari 2019: Winterfeest ‘Koekjes’ kleuterschool Engelselei 

om 10u30 

Zaterdag 26 januari 2019: Winterhappening ‘Klavertje 4 in 

Transsylvanië’ georganiseerd door de ouderraad in samenwerking met 

de school op vestiging Pastoor Vandenhoudtstraat vanaf 15u30.  

(zie affiche hieronder) 

Deze activiteit richt zich vooral op de kinderen van de lagere school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandkalender – januari 2019 

DI 1  

WO 2  

DO 3  

VR 4  

ZA 5  

ZO 6 Einde kerstvakantie 

MA 7  

DI 8  

WO 9  

DO 10 
13u45-14u45 – 5de leerjaar Bib 
20u00: ouderraad 

VR 11  

ZA 12  

ZO 13  

MA 14 
BKO: wel voorbewaking, GEEN nabewaking wegens receptie 
gemeentepersoneel 

DI 15 
9u00-9u50: watergewenning kleuters EL2+EL5 – Fietsen 1B + 1C 
9u00-10u00: 1B naar Bib (letterspel) 

WO 16  

DO 17  

VR 18  

ZA 19  

ZO 20  

MA 21  

DI 22 13u45-14u15: 3B naar Bib 

WO 23  

DO 24  

VR 25 
9u30: Grootouderfeest kleuters Engelselei 
Uitstap 1e leerjaar naar Zoo van Antwerpen (met de trein) 
Kindergemeenteraad 

ZA 26 Winterfeest Engelselei – Winterhappening PVDH ‘K4 in Transsylvanië’ 

ZO 27  

MA 28 
13u45-14u15: 3A naar Bib 
14u00: 2A+B+C naar theatervoorstelling in ’t Kerkske 
10u25-12u00 en 13u15-14u30: 6e leerjaar naar MSI 

DI 29 
9u00-9u50: watergewenning EL1+HB – Fietsen 2A+2B 
14u00: 1A+B+C naar theatervoorstelling in ‘t Kerkske 

WO 30  

DO 31  

 

uw kind,onze zorg 

 



 

 

 

Maandkalender – februari 2019 

VR 1  

ZA 2 Basketbal- en trefbaltornooi 13u45 – 16u15 voor 3+4+5+6de lj 

ZO 3  

MA 4 2de lj naar Mega Spelenpaleis sporthal Kapellen 

DI 5  

WO 6 20u00: ouderrraad 

DO 7 13u45-14u45: 5e leerjaar naar Bib – 9u00-12u00: 6e leerjaar naar PITO Stabroek 

VR 8  

ZA 9  

ZO 10  

MA 11 Lokale verlofdag – geen school! 

DI 12 9u00-9u50: watergewenning EL3+EL4 – Fietsen 2C+3A 

WO 13  

DO 14 6e leerjaar: bezoek VRT+Vlaams parlement – vertrek 7u30! Terug 18u00 

VR 15  

ZA 16  

ZO 17  

MA 18 19u Schoolraad 

DI 19 4e leerjaar: bezoek Galloromeins museum Tongeren – vertrek 8u00 

WO 20 9u00-10u00: opendeurtje kleuterschool 

DO 21  

VR 22  

ZA 23  

ZO 24  

MA 25 13u45-14u15: 3A naar Bib 

DI 26 
9u00-9u50: watergewenning EL2+EL5 – Fietsen 3B+4A 
13u45-14u15: 3B naar Bib 

WO 27 Carnaval op vestiging hoevensebaan 

DO 28 
5e leerjaar naar Bib 
Toneel voor 1ste en 2de lj op school georganiseerd door Karel De Grote Hogeschool 

 

 

 

 

 

 



 

uw kind, onze zorg 


