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Schooljaar 2019-2020 

 



 

 

 

Thema’s november-december van de kleuterschool 

 
EL julesklassen: 4/11 t/m 8/11: Themaloos, hallo nieuwe vriendjes! 
                           12/11 t/m 22/11: Het kabouterbos 
                           25/11 t/m 6/12: Sint 
                           9/12 t/m 20/12: Kerstmis 
 
EL leefgroepen 1 en 2: 14/10 t/m 25/10: Herfstschatten 

                                      4/11 t/m 8/11: Themaloos 

                                      12/11 t/m 22/11: Verrassingsthema 

 

EL leefgroep 3: 4/11 t/m 15/11: Themaloos 

                         18/11 t/m 22/11: Schoenen 

                          25/11 t/m 6/12: Spanje/Sint 

                          9/12 t/m 20/12: Kerst 

 

El leefgroep 5 en 6: 4/11 t/m 15/11: Themaloos 

                                18/11 t/m 22/11: Hoe maak ik het goed? 

                                 25/11 t/m 6/12: EL5 – Stagiareweek 

                                                          EL6 – Sint 

                                 9/12 t/m 20/12: Kerst 

 

HB julesklas en leefgroep 1+2: 4/11 t/m 8/11: Themaloos 

                                                  12/11 t/m 22/11: Verrassing 

                                                  25/11 t/m 6/12: Sint/Schoenen 

                                                  9/12 t/m 20/12: Kerstsfeer 

           

 

 

Maandag 11 november is Wapenstilstand – de kinderen hebben geen school! 

Woensdag 27 november is een pedagogische studiedag – de kinderen hebben geen 

school! 

Zaterdag 21 december 2019: start van de kerstvakantie. 

 

 

 

 



 

       Belangrijke Info 

 

Heel wat ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in de kosten van schooluitstappen en 

openluchtklassen, zoals de zee- en de bosklassen. 

De voorwaarden kunnen verschillend zijn per ziekenfonds. 

Vaak stellen zij hiervoor documenten ter beschikking op de website of je kan die bekomen in het 

kantoor van de mutualiteit. Deze mag je bezorgen aan de klasjuf/meester. 

 

De school zal deze documenten invullen na het betalen van de schoolrekeningen. 

 

 

 

De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket) 

 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar, die Nederlandstalig kleuter-  lager of 
secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, als extra rekenen op een jaarlijkse 
schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het 
kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

Het groeipakket vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt 
de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler en dient hiervoor geen 
aanvraagformulier meer in te vullen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ste leerjaar met de trein naar de Zoo van Antwerpen! 

 

Wij zijn op 11 oktober met de trein naar de Zoo van Antwerpen geweest. 

In de voormiddag kregen we een rondleiding van een gids. Zij vertelde leuke weetjes over de 

dieren. 

Tijdens de middag hebben we in de grote speeltuin gespeeld. Een beetje regen hield ons niet 

tegen! 

Nadien gingen we samen met onze juf of meester naar de dieren kijken.  

Op het einde van de dag zijn we naar de zeeleeuwenshow gaan kijken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6e leerjaar naar Fort van Breendonk en Technopolis 

F  Fijn is het daar niet 

O  oren open bij de gids 

R  Raar maar waar ! 

T  Toch is het heel erg om te horen. 

B    Besef je dat ? 

R  Rot voel je je toch ? 

E   Eng is het daar niet echt 

E  Erg wel ! 

N  Naar daar moet je zeker komen. 

D    De nazi’s waren er heel slecht. 

O   Onder de grond, net bunkers. 

N   Naar andere landen  gaan, ook oorlog voeren … 

K   Koud is het in het fort.                                                              Bobo Diallo 6B 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T    Technische dingen 

E    Eurekaanse dingen 

C      Coole dingen 

H   Hilarische dingen 

N   Nooit geweten dingen 

O    Onafhankelijke dingen 

P    Praktische dingen 

O   Onmogelijke dingen 

L    Leuke  dingen 

I         Intelligente dingen 

S       Slimme dingen 

                                   Nicole Sledz 6B 

 

 



 



 



 

 



 



 



3B GING OP SCHOOLKLASSEN EN HET WAS KEITOF!!!! 

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

 

Ik had zo leuk geslapen. Ik had zelfs een leuke droom. (Olivia S. 3B) 

Het was gezellig om te zingen rond het kampvuur. En het was lekker warm. (Finne 3B) 

Het slapen was leuk, omdat er iemand een verhaal voor ons heeft voorgelezen. (Jasper Hens 

3B) 

De taxirit was leuk omdat ik van voor mocht staan en Leon, Bob en Vince van achter. Het was 

ook aan het regenen en dat was ook leuk. (Mats 3B) 

Het zwemmen was tof, omdat we de hele tijd van de glijbaan gingen. (Leon 3B) 

Ik vond het potlood, gom, papierspel leuk, omdat we kaartjes moesten winnen. (Lars 3B) 

Tijdens de taxirit ging onze auto kapot, omdat Serenity uitstapte. (Mara 3B) 

De directeur liet ons ’s avonds schrikken en we hadden de zaklamp om de schat te vinden. (Amy 

3B) 

Ik lag naast Len en we waren aan het babbelen. (Fhénia 3B) 

Het zwemmen was super leuk, omdat ik van de glijbaan kon. (Len 3B) 

Het kampvuur was super leuk, omdat we een ijsje hebben gegeten. (Rune 3B) 

Ik ben met Finne veel in het zwembad geweest. Het was leuk met Rune in de glijbaan. (Vince 

3B) 

Ik vond  het leuk om aan het kampvuur te zingen. (Rhune 3B) 

Het avondspel was tof, omdat de directeur ons liet schrikken. Het was tof dat we moesten 

zoeken naar een omslag. (Serenity 3B) 

Het was tof dat we rond het kampvuur zongen. (Leyaqat 3B) 

Ik vond het avondspel leuk, omdat ik met Loïc op de wacht stond. (Bob 3B) 

Ik sliep naast Finne en ik mocht op haar matras. (Jassica 3B) 

Het potlood, gom, papierspel was tof, zeker in de regen. Wij hadden 7 papieren vol. Ik vond het 

spijtig dat het gedaan was. (Jasper Haguinet 3B) 

Het was gezellig. Ik heb naast Mats gelegen. (Ward 3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             HET VIJFDE LEERJAAR  

                   OP BOSKLASSEN 

    IN DE HOGE RIELEN 

   15 tot 18 oktober 2019 
 

Oertijdspel  
Het oertijdspel was leuk omdat je 
een kamp moest bouwen en een 
offer maken. Je moest ook een 
gekke dans doen voor de goden. 
(Jelle VdP) 

                     
                                                                 
                       

Avondspel  (luisteren 

naar geluiden) 
Ik vond het avondspel heel leuk. 
Het was best spannend in het 
donker, je zag echt niets. Je had 
per groepje maar één zaklamp. Zo 
kwam het dat er soms iemand 
tegen een tak liep. Maar het was 
super leuk! (Minthe) 

Pyjamaquiz  
De pyjamaquiz was leuk maar er 
waren wel moeilijk vragen bij! 
(Jesaja) 

          

 

 Werken met klei 
Het werken met klei was super tof 
omdat we opnieuw de bomen blij 
hebben gemaakt! (Elynn) 
Ik vond werken met klei echt leuk 
omdat je allemaal leuke gezichten 
en vormen kon maken. (Florence) 

                            



Kaartlezen 
Kaartlezen deden we met een gids. 
Meestal vind ik de dingen met een 
gids niet zo leuk, maar dit vond ik 
echt wel leuk. Ik heb er veel nieuwe 
dingen geleerd. (Kai)  
Bij het kaartlezen heb je een ship 
aan je vinger en krijg je een kaart. 
Overal staan er kegels en op de 
kaart staat een weg aangeduid. Als 
er een lijn naar de linkerkegel gaat, 
ga je ook naar de linkerkegel en 
steek je de ship in die kegel. Als je 
alles juist hebt gedaan, komt er een 
smiley op het scherm. Daarna pak 
je een moeilijkere kaart. (Julie) 
 
 

                  
      

       

Avonturenparcours  
Er waren zoveel spelletjes dat ik 
het moeilijk vind om de leukste te 
kiezen. Met het vlot kon je varen 
over het water en dat vond ik toch 
het leukste. (Noah) 
Ik vond het vlot heel leuk, zelfs 
toen ik eraf viel! (Axel) 
Ik vond het parcours heel leuk, 
zeker met de bakken en planken 
die je moest doorgeven. (Jente) 

 

 
              

            
   

                               

  



 

Galaspel 
Het galaspel was super leuk. 
Vooral met de leuke spelletjes 
zoals roulette, hoger lager, stokje 
trekken, … Maar de gala-avond 
was te snel voorbij! (Jens) 

 

Spelen in het bos 
Dit was keitof! We mochten vrij 
spelen! We speelden een keileuk 
spel. Ik heb ook een keertje met 
iemand anders gespeeld waar ik 
anders nooit mee speel. Ik heb ook 
nog toffe spulletjes gemaakt. (Lisa) 

Slapen 

Soms ging het slapen niet zo goed 
omdat er teveel lawaai was. Het 
was wel leuk om met meerdere 
kinderen samen op een kamer te 
liggen. (Nathan) 

            

De maaltijden 

De maaltijden waren heel lekker. 
Het was ook een handig systeem 
om je te bedienen. De cornflakes 
bij het ontbijt smaakte heerlijk! 
(Beatriz) 

              

 

 

 

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 

 

 

   

 



 

 

GROOTOUDERSFEEST - HERFSTFEEST 

HOEVENSEBAAN 

 

“Roodkapje…” 17/10/2019-19/10/2019 

 

 

 

“Wij zijn de wolven van het sprookje Roodkapje... We luisterden naar het mooie verhaal 

en leefden ons volledig in. Na een weekje oefenen op de muziek waren we klaar voor ons 

optreden. 

Wij dansten samen met onze Roodkapjes voor onze grootouders en ouders. 

Dit was toch wel spannend, maar ook heel leuk… 

 

 

Bedankt lieve juffen om er weer een onvergetelijke tijd van te maken…” 

 

 



 

Wat weten jullie over Roodkapje ? 

 

Nee, dit is geen grapje 

wat men ook beweerd 

 

Roodkapje ging op stap 

door het bos en op het pad 

Zij ging naar haar zieke oma toe 

die lag in bed en was zo moe 

 

Roodkapje had haar mandje bij 

vol lekkers, zo gezond 

Ze zong vrolijk een liedje 

en huppelde in het rond 

 

Plots bleef ze stil staan 

nee, dit was geen droom 

ze durfde echt niet verder gaan 

de WOLF stond achter de boom 

 

“Zeg, lief meisje, waar ga je heen ? 

door dit bos, zo alleen” 

Ik ga naar oma, die woont daar 

“Laat maar “, zei de wolf, “ik weet al waar.” 

 

De wolf snelde snel erheen 

at haar op, zo gemeen 

Hij heeft haar slaapmuts opgezet 

en kroop toen in oma’s bed. 

 

Toen kwam Roodkapje aan 

De wolf liet haar binnengaan 



toen at de wolf ook haar op 

en kreeg een slaapkop 

 

De jager is de grote held 

Hij heeft de wolf geveld 

Oma en Roodkapje zijn gered 

Nu mag hij rusten in oma’s bed 

 

  

         

Leefgroep 1 Hoevensebaan 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     

Op zaterdag 05 oktober 2019 konden de oudste kleuters en de leerlingen van de lagere 

school deelnemen aan de scholencross in het park van Kapellen. 

 

Iedereen gaf het beste van zichzelf en 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 is deelnemen belangrijker dan winnen. 

We waren voor het 3e jaar op rij met de meeste 

deelnemende kleuters aanwezig. Hiervoor kregen 

we opnieuw een mooie trofee.  

 

 

 

Een hele dikke proficiat aan alle deelnemers! 

Juf Evy en meester Klaas 

 

 

 



Het leven in leefgroep 2: juf Kim 

De herfst is terug in ons land. De blaadjes verkleuren en vallen op de grond.                

In dit mooie seizoen valt ook een heleboel te beleven en te leren: 

We lazen leuke prentenboeken en leerden een leuk versje. Ook maakten we leuke  taakjes en 

knutselwerkjes, een herfstlandschap in de zandbak en niet te vergeten een herfstwandeling in 

het park.  

 

 

Herfstwandeling 

in het park  



 

   

 

Dikke herfstknuffels en alvast een fijne herfstvakantie! 

 

 

 

Herfst in onze klas! 



Schoolklassen 3C 
3 en 4 oktober 2019 

 
 
 
De glijbanen in het zwembad waren echt TOP! Ze gingen supersnel! (Angie 
en Mattias) 
 
We mochten onze eigen boterhammen maken, dat was heel leuk. 
(Hizar en Hristian) 
 
Het avondspel was superspannend! (Finn en Fatoumata) 
 
Het kampvuur was heel leuk! We hebben goed geslapen. 
(Zoë en Noa Li) 
 
We hebben heerlijke spaghetti gegeten. (Wout en Thomas) 
 
Het zwemmen was héééééééééél leuk! (Ferre en Alysa) 
 
Meneer de directeur liet ons heel hard schrikken tijdens het avondspel. 
Alles was donker op school! Dat was griezelig! 
(Isolde, Arne en Noah) 
 
Het was leuk om met z’n allen in 1 klas te slapen! (Ben en Dion) 
 
Onze eigen boterhammen smaakten heerlijk! (Miley en Nikolay) 

 

 

Dagboek van mijn schoolklassen (3de leerjaar a) 
 

Ik ben met Loïc, Juda, Siebe en Wannes rond de school gewandeld. Onderweg 
moesten we het antwoord zoeken op de vragen. (Kobe 3a) 
 

Na het taxispel waren we kletsnat. Het was echt leuk en heel spannend. Ik moet wel 
zeggen dat de juffen hun best hebben gedaan! (Kourtney 3a) 
 

Ik heb heel veel plezier gehad tijdens het spelen in het zwembad van Brasschaat. 
(Scarlett 3a) 
 

Bij het avondspel liet de directeur me schrikken. Ons groepje was eerst bij het 
kampvuur. (Hugo 3a) 
 

Ik had super veel dorst maar heb wel goed geslapen. (Marie 3a) 
 

Ik ben met mijn groepje tijdens het taxispel rond de school gewandeld. (Wout 3a) 
 

Na het avondspel zaten we rond het kampvuur en zongen veel leuke liedjes. 
(Caine 3a) 
 



 
 

 
 
Het avondspel was mega mega leuk, maar Hanne-Liese en ik waren wel erg 
geschrokken. (Eden 3a) 
 

Ik zat achteraan in de taxi. Bij de controleposten moesten we antwoorden geven op 
de vragen. (Jakub 3a) 
 

Tijdens het avondspel schrok ik heel hard door de geluiden van de directeur. Het was 
heel leuk in het donker. (Hanne-Liese 3a) 
 

Ik ben wel duizend keer van de glijbaan gegleden. In het peuterbad was het super 
warm. (Victory 3a) 
 

Ik zat bij juf Naïs in het groepje. Tijdens het leuke avondspel kwamen we de directeur 
tegen. (Juna 3a) 
 

Ik vond het supertof dat het regende tijdens het taxispel. We zaten met vijf in de taxi. 
(Juda 3a) 
 

De directeur liet ons schrikken. Wel spannend! Bij de laatste opdracht kregen we een 
puzzelstuk. (Sam 3a) 
 

Samen met Bob stond ik tijdens het avondspel op wacht. Dat was keitof! (Loïc 3a) 
 

De wildwaterbaan was heel leuk, maar wel eng zo in het donker! (Alex 3a) 
 

Tijdens het taxispel moesten we vragen oplossen. Ik mocht de letters vasthouden die 
we kregen bij de controleposten. (Wannes 3a) 
 

Het was keitof in het zwembad van Brasschaat. Ik maakte veel plezier met mijn 
vrienden. (Siebe 3a) 
 

Het avondspel was echt heel eng. Bij het kampvuur zongen we liedjes. Daarna heb ik 
lekker geslapen. (Olivia 3a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandkalender – november 2019 

MA 4 
20.00 uur: Ouderraad 
Start fluo-actie LS 

DI 5 
Zwemmen blauwe kleuters HB1+2 
Fietsen 2B 

WO 6  

DO 7 
12.00 uur/12.30 uur en 15.10 uur/15.45 uur: Fotobeurs Hoevensebaan 
15.00 uur/19.00 uur: Fotobeurs P. Vandenhoudtstraat 
(enkel cash betaling mogelijk) 

VR 8 3A + 3B bezoek bib 

ZA 9  

ZO 10  

MA 11 Wapenstilstand -  geen school! 

DI 12 Oudercontact blauwe kleuters EL 

WO 13 Oudercontact lagere school 

DO 14 
Oudercontact blauwe kleuters HB + Oudercontact lagere school 
13.30 uur: 4A Kunst in de bib 

VR 15  

ZA 16 
Zwemmen Minimarathon 1e en 2e lj 
Zwemmarathon: vanaf 3e lj 

ZO 17  

MA 18 Voorleesweek 

DI 19 Zwemmen blauwe kleuters EL 1+2 – Fietsen 2C 

WO 20  

DO 21 
Oudercontact gele,groene,rode kleuters 
Kindergemeenteraad LS 

VR 22 LAATSTE DAG BIJBESTELLEN FOTO’S!!!! 

ZA 23  

ZO 24  

MA 25  

DI 26 
10 uur: 2e lj Film ‘De Buurtspion’ – Theater LUX 
13.30 uur: 1e lj Film ‘De Buurtspion’ – Theater LUX 

WO 27 Pedagogische studiedag – Geen school! 

DO 28 15.30 uur-19.00 uur: ophaling wafels – vestiging Pastoor Vandenhoudtstraat 

VR 29  

ZA 30  

   

   

uw kind,onze zorg 

 



 
Maandkalender – december 2019 

ZO 1  

MA 2 
10.00 uur: 4e lj Film ‘Rosie & Moussa’ – LUX 
13.30 uur: 3e lj Film ‘Rosie & Moussa’ - LUX 

DI 3 

Zwemmen blauwe kleuters EL 3+4 – Fietsen 3A 
12.45 uur: 1e lj naar Kronkeldiedoe 
13.30 uur: 6e lj naar Film ‘Binti’ – LUX 
20.00 uur: ouderraad op HB 

WO 4 Sint op Hoevensebaan 

DO 5  

VR 6 Sint op EL en PVDH 

ZA 7  

ZO 8  

MA 9  

DI 10  

WO 11 9.00 uur – 10.00 uur: Opendeurtje kleuterschool EL + HB 

DO 12 
10.45 uur: 1e lj Theater ‘Red & Lilly’ – LUX 
14.00 uur: 2e lj Theater ‘Red & Lilly’ - LUX 

VR 13 9.30 uur: 3A bib – 10.00 uur: 3B bib 

ZA 14  

ZO 15  

MA 16  

DI 17 Zwemmen blauwe kleuters EL 5+6 – Fietsen 3B 

WO 18 9.00 uur: Kerstviering kleuterschool – 10.30 uur: Kerstviering 1e graad 

DO 19  

VR 20 
9.00 uur: Eucharistieviering 2e + 3e graad 
Rapport lagere school 1e t/m 6e lj 

ZA 21  

ZO 22  

MA 23 Start Kerstvakantie – Eerste week kerstvakantie GEEN BKO! 

DI 24  

WO 25  

DO 26  

VR 27  

ZA 28  

ZO 29  

MA 30  

DI 31  

 



 

uw kind, onze zorg 


