
 

MEI - JUNI 2019 

 

  

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

 

 

 

 



 

Thema’s mei - juni van de kleuterschool 

 

EL julesklassen: 23/04 tot en met 26/04: themaloos 
                           29/04 tot en met 10/05: bloemen, zaaien 
                           13/05 tot en met 24/05: op reis (schoolfeest) 
                            
EL leefgroepen 1 en 2: 23/04 tot en met 03/05: komen eten! 
                                     6/05 tot en met 17/05: op reis door alle landen (schoolfeest) 
                                     21/05 tot en met 07/06: themaloze week en verrassingsthema 
                                       
EL leefgroep 3: 23/04 tot en met 03/05: jungle 
                         6/05 tot en met 10/05: mijn familie 
                         13/05 tot en met 17/05: we gaan op reis 
 
EL leefgroep 4: 23/04 en 24/04: themaloos 
                         25/04 tot en met 30/04: onder de grond 
                         2/05 tot en met 10/05: bloemen 
                         13/05 tot en met 24/05: op reis naar de zon (schoolfeest) 
 

El leefgroep 5: 23/04 tot en met 30/04: themaloos 
                        2/05 tot en met 9/05: mamadag 
                        10/05 tot en met 24/05: stagiaires kiezen het thema 
                        27/05 en 28/05: themaloos 
 
EL leefgroep 6: 23/04 tot en met 30/04: themaloos 
                          02/05 tot en met 16/05: de gele ballon: reis rond de wereld! 
                          17/05 tot en met 24/05: stagiaire Suzy kiest het thema 
                          27/05 en 28/05: verkenning verrassingsthema 
 

 

HB julesklas, leefgroep 1 en 2: 23/04 tot en met 26/04: Themaloze week 
                                                  29/04 tot en met 3/05: Verrassingsthema gekozen door kleuters 
                                                  6/05 tot en met 17/05: Thema schoolfeest: reisbureau 
                                                  21/05 tot en met 28/05: De boerderij (julesklas) 
                                                                                        Kabouters (HB1 + HB2) 
 
 
Woensdag 1 mei 2019: Feest van de arbeid – geen school! 
Zaterdag 18 mei 2019: Schoolfeest op de vestiging Pastoor Vandenhoudtstraat 
Maandag 20 mei 2019: Lokale verlofdag – geen school! 
Woensdag 29 mei 2019: Pedagogische studiedag – geen school! 
Donderdag 30 mei 2019: O.H.Hemelvaart – geen school! 
Vrijdag 31 mei 2019: Brugdag – geen school! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van maandag 18 maart tot 22 maart 2019 werkten we in onze school 

rond de vasten, ten voordele van 

Welzijnsschakel OASE in Kapellen. 

OASE is een organisatie die voedselpakketten samenstelt en éénmaal in 

de maand een soepbedeling doet voor de inwoners van Kapellen. 

Onze school zette graag de schouders mee onder dit project en 

gedurende de ganse week werd door alle klassen lekkere soep gemaakt. 

De totale opbrengst van de soepactie, verzameld door onze kleuter- en 

lagere school, bedraagt 

€ 2068,66 

Dit bedrag wordt gestort op de rekening van OASE. 

Hartelijk dank aan iedereen!! 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



Het derde leerjaar op sportklassen  
 
 
 

Hockey vond ik leuk omdat ik balsporten heel graag doe. 

Tijdens circus deden we een doorschuif. Ik fietste op een éénwieler 

en op een super kleine fiets. 

Tonlopen was best moeilijk. Ik heb ook over een koord gelopen. 

Het was keitof tijdens de sportklassen.   Bas 3a 

 
                                                                                                                                                                         

                                  

                 Circus was heel leuk. We reden op een éénwieler en dat was wel moeilijk. 
                 Circuit was ook heel leuk. We moesten veel met onze buikspieren werken.            

                 Dat was echt vermoeiend.                                                                                
                 Op de trampoline moesten we heel hoog springen. De oefeningen waren 

keitof!   
                 Hermine    3a 

                   

                                                                                                             

Circus vond ik leuk. Daar kon je op een ton lopen en op een éénwieler fietsen.  
Bij trampoline moest je verschillende oefeningen doen, zoals popcorn. 
Tijdens basket scoorde ik veel in de ringen.  
De buikspieroefeningen vond ik fijn omdat je kon lopen en springen. 
Het was een leuke week! 
Sara    3a 
 

 
Basket vond ik leuk en ik heb heel veel gescoord. 

Bij het circus stond er een ton en een bal om op te stappen. We fietsten ook 
op een éénwieler. Dat vond ik leuk. 

Op de trampoline hebben we popcorn gespeeld. 
Tijdens hockey hebben we op het laatst een match gespeeld. 

Circuit vond ik ook leuk omdat we verschillende oefeningen moesten doen. 
Mike en ik speelden pingpong. We verloren veel balletjes en dat vond ik grappig. 

Het was een leuke sportweek. 
 

Yaro    3a 
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Het derde leerjaar B op sportklassen 

 

Sportklassen waren tof.  

Circus vond ik het leukste, omdat ik dan op de ton kon lopen. 
Maar de trampoline was nog leuker.  

Jack 3B 

 

 

De sportklassen  waren leuk. Bij basketbal had ik  een leuk team en het meeste 

plezier. De vijf passen geven was een makkie. 

De trampoline en het circus deed ik minder graag. Bij circus kon ik niet goed op 

de ton lopen.   Tafeltennis kon ik wel goed.  

Boven moesten we kleine oefeningen doen zoals springtouwen en ballen 

gooien in een pot. 

Kobe 3B 

 

Ik vond de sportklassen leuk !  

Hockey was het tofste, maar tennis vond ik het saaist. 

Circus vond ik ook leuk, vooral het rijden op de minifietsen deed ik graag. 

Otis 3B 

De sportklassen waren geweldig.  Wij hebben van alles gedaan. Het leukste 

vond ik circus en trampoline.  Ik heb wel veel gezweet, 

maar ik heb ook plezier gehad.      Yaël 3B 

 

 



Wilde dieren in EL6 

 

Welkom in onze jungle-klas! 
Olifanten, tijgers, luipaarden, giraffen, 
krokodillen, slangen … Het ging er wild aan toe in 
de klas! Heel wat vriendjes brachten leuke dingen 
mee naar de klas en we hebben dan ook véél 
geleerd over deze wilde dieren. Kijk maar mee! 

Weet jij het verschil tussen een 
luipaard en een cheeta? 

Wij wel! 

   
Schminken  
Wist je dat juf Suzy kan toveren? 
Tijdens haar bezoek liepen er dan 
plots 18 olifanten en tijgers door 
de klas. Waar zijn de vriendjes 
van EL6 nu gebleven!  

Knutselmania 
In nog geen één ander thema is er 
zo geknipt, gekleefd en gekleurd! 
Iedereen wil wel een dier mee 
naar huis. We hebben ook heel wat 
geëxperimenteerd met verf: 
krokodillen maken met 
knikkerverf, luipaarden een nieuw 
jasje schilderen en “verf gieten”. 
Wat kan kliederen toch leuk zijn! 
 

Hap, hap, hap! 
Gevaar!!!  
Als je niet oppast, happen 
deze krokodillen in je 
vinger. De kleuters zijn 
getrainde “happers” na het 
spelen van dit spel. 

Ons volgende avontuur vliegt ons de wereld rond. Benieuwd wat we dan allemaal 
ontdekken! 
                                                                                                           De vrienden van EL6 en juf Juna 

 

                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 We maakten een eigen masker om 

onze outfit helemaal af te maken. 

 
Mmm een lekkere 

pannenkoek mocht 

ook niet ontbreken!  

 
Dansen op 

carnavalsmuziek was TOP!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn hier vandaag te weinig 

clowns aanwezig, dus maken wij 

er wat bij!  

 

 Wie gaat er    winnen 

tijdens het carnavalspel? 

WIJ NATUURLIJK!  

 Zo, dat was het 

weer voor dit jaar.  

 Het was TOP!  



recept VASTENACTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten voordele van 

Welzijnsschakel 

OASE Kapellen vzw.  

Vooraf: 

❖ Nodig Norbert Franken uit om een geweldig leerzame uitleg te geven over het 

project Welzijnsschakel OASE Kapellen vzw.  

❖ Niet vergeten om ook te kijken naar de prachtige voorstelling Steensoep van het 

5de leerjaar. 

 

Voor  de sponsorkaarten: 

❖ Zoek enthousiaste kinderen en leerkrachten die geld willen inzamelen met onze 

sponsorkaarten.  

 

Voor de soep: 

❖ Neem per kind 1 stuk groente, snij deze in stukjes en voeg ze samen in een 

kookpot. 

❖ Breng deze kookpot naar de refter en laat ze bereiden door lieve oma’s.  

❖ Serveer samen met droog brood in de refter. 

 

Ten slotte 

❖ Meng alles goed door elkaar en zo komt er € 2068,66 te voorschijn. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die dit project heeft gesteund. 

Welzijnsschakel OASE is een organisatie die kansen wil bieden aan mensen die uitsluiting 

ervaren door armoede of afkomst. 

Met onze inzamelactie voorziet de organisatie fruit en groenten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carnaval kleuterschool Engelselei 

 

Op vrijdag 01 maart 2019 vierden de 

kleuters carnaval. 

Het leukste en gekste feest van het jaar. 

 

Een hele dag feest stond op het programma.  

Zo konden we gaan dansen en bewegen in de turnzaal, confetti gooien in de gang en lekkere 

pannenkoeken eten!  Alle kleuters waren heel mooi verkleed, het was een heel leuk feest!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LENTE KRIEBELT IN LEEFGROEP 2 HOEVENSEBAAN 

 

 

We beleefden een gezellige paastijd rond de paasboom die we samen versierden. 

We deden tal van leuke, aangepaste lenteactiviteiten. 

 

Voor de vakantie namen de kleuters het woord! 

 

*De zon kwam in onze klas, letterlijk, maar ook als groepswerk en individueel werkje. 

*We zongen in de klas rond onze paasboom. 

*We zongen elke dag in de gang de liedjes van de kerk met alle kleuters van ons schooltje. 

*We wachtten op Jezus. 

*Juf speelde poppenspel met Jezus die intrede deed op zijn ezel in de stad en in de dorpjes. Wij 

speelden het verhaal dagelijks na. 

*We zaaiden tuinkers. 

*We genoten van het paasontbijt samen met de Julesklas en leefgroep 1. We aten een gekookt 

eitje met vers gesneden soldatenboterhammen. 

*We gingen naar de kerk. Onze juffen speelden het bloemenverhaal. 

*Onze paasmandjes waren gevuld want de paasklokken kwamen terwijl wij in de kerk zaten. 

*We oefenden het paaseitjes zoeken boven in de turnzaal! 

………… 

En nog zoveel meer! 

 

Groetjes van ons allen!  

Juf Chrisje en de kleuters! 😊😊 



 

 

 



 

Verslag Infoavond van woensdag 13 maart: 

Opvoeden, hoe streng mogen we nog zijn? 

Gezag vanuit verbinding – nieuwe autoriteit. 

Hilde Leonard, pedagoge en initiatiefneemster 
vormingsnetwerk NAGV vertelt: Opvoeden is niet eenvoudig. We 
zouden graag willen dat het eenvoudig is, maar in de realiteit is dit 
niet het geval want elk kind is anders. En als het dan soms wat 
moeilijker gaat dan geven opvoeders al snel elkaar de schuld: het is 
de schuld van de school – neen, het is dus schuld van de ouders. 
Meestal ligt het aan het kind zelf en dan moeten we er alles aan 
doen om dat kind te helpen. We doen dit dan best met alle 
opvoeders samen (de ouders, de school, familie, sportclub, 
jeugdbeweging,…) 

Autoriteit is bij opvoeden erg belangrijk. Een kind heeft autoriteit 
nodig om zelfzeker volwassen te worden. Autoriteit helpt om 
gevaren te overwinnen. 

Nieuwe autoriteit gaat nog een stapje verder. Het is zonder geweld uw kind helpen om het anders 
te doen: kijk, dit verwachten we van u. Dit is de grens en daar gaan we niet over. Maar we helpen 
jou erbij – we laten jou nooit los. Belangrijk is dat alle opvoeders dezelfde grens trekken. Ze nemen 
het over van de ouders als die er niet zijn. Zo krijgen kinderen het gevoel dat iedereen er VOOR 
hen is en niet TEGEN hen. 

Het is de plicht van de opvoeder om in te grijpen wanneer het nodig is. Aanwezigheid is dus 
belangrijk. Zo “voelen” kinderen autoriteit maar ze weten ook dat je er bent als er iets misgaat. 
Aanwezigheid versterkt je kind en maakt het zelfzeker. Maar we mogen ook niet overdrijven want 
over bescherming creëert dan weer angst en onzekerheid. Kinderen hebben nood aan stabiliteit, 
zekerheid en voorspelbaarheid. 

Pijler: praat met anderen over moeilijkheden 
bij opvoeding, dit is geen teken van zwakte 
maar net sterk. Deel deskundigheid (school 
en ouders, in beide richtingen) en deel 
gezag (kinderen thuis aanspreken over 
gedrag op school en omgekeerd). Zorg dat 
kinderen voelen dat je elkaar steunt en 
omgekeerd. 

En denk eraan: als “plan A” niet werkt. Het 
alfabet heeft nog 25 andere letters!  

 

De presentatie van deze infoavond kan je 
vinden op: http://www.bk4.be/ouderraad/ 

 

 

 

http://www.bk4.be/ouderraad/


 

Maandkalender – mei 2019 

WO 1 Dag van de arbeid 

DO 2 
VM: kleutersportdag EL3+HB1+2 – oudercontact kleuterschool: julesklassen deel 2 + 
3- en 4-jarigen van de leefgroepen 
5de leerjaar: workshop metselen, klas 5B 

VR 3 
VM: kleutersportdag EL1+2+6 
Rapport lagere school 1ste tot 6de leerjaar 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6  

DI 7 9u00-9u50: watergewenning EL1+HB – fietsen 6A+6B oefenen voor fietsexamen 

WO 8  

DO 9 20 uur Ouderraad 

VR 10 8u45-14u30: leefgroepen EL naar Kabouterberg 

ZA 11 Vormsel 11u00 

ZO 12  

MA 13 2de leerjaar: uitstap Vroente hele dag 

DI 14  

WO 15  

DO 16  

VR 17  

ZA 18 Schoolfeest op vestiging PVDH 

ZO 19  

MA 20 Lokale verlofdag: geen school! 

DI 21 Fietsexamen 6A+6B 

WO 22 9u00-10u00: opendeurtje kleuterschool 

DO 23 5de leerjaar: bezoek Bib 

VR 24  

ZA 25 11u00: 1ste communie 

ZO 26  

MA 27 13u45-14u15: 3A bezoek Bib 

DI 28 
Leefgroepen HB naar Kabouterberg – Julesfeest op HB 
13u45-15u15: 3B bezoek Bib 
Medisch onderzoek klas 1A op school 

WO 29 Pedagogische studiedag – geen school! 

DO 30 O.H.Hemelvaart – geen school! 

VR 31 Verlofdag brugdag – geen school! 

 

 

 

  uw kind,onze zorg 



 

 

Maandkalender – juni 2019 

ZA 1  

ZO 2  

MA 3  

DI 4 Fiets 1A+1B 

WO 5 20 uur Ouderraad 

DO 6 Medisch onderzoek klas 1B op school 

VR 7 
Medisch onderzoek klas 1C op school 
2de uitwisseling kleuters-1ste leerjaar 

ZA 8  

ZO 9 Pinksteren 

MA 10 Pinkstermaandag – geen school! 

DI 11  

WO 12 9u00: 2de leerjaar naar ‘Schatteneiland’ in Brasschaat 

DO 13  

VR 14 Medewerkersfeest 

ZA 15  

ZO 16  

MA 17  

DI 18  

WO 19 Ijsjesfeest jarigen EL 

DO 20 5de leerjaar naar Bib 

VR 21 14u30: diplomauitreiking kleuterschool Engelselei 

ZA 22  

ZO 23  

MA 24 
14u30: diplomauitreiking kleuterschool Hoevensebaan   
Eindejaarsklassen lagere school 
13.45 – 14.15 uur: 3A Bib 

DI 25 
Eindejaarsklassen lagere school 
13.45 – 15.15 uur: 3B Bib 

WO 26 
Ijsjesfeest jarigen HB – Eindejaarsklassen lagere school 
19.30 uur: receptie 6de leerjaar 
Rapport Lagere School (1ste tot 5de lj) 

DO 27  

VR 28 9u00 Eucharistieviering 1e tot 6e leerjaar 

ZA 29  

ZO 30  

 

 

 

 



 

 

 

uw kind, onze zorg 


