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Schooljaar 2022-2023 

 



Thema’s november-december van de kleuterschool 

 
EL julesklassen 1 en 2: 7/11 t/m 10/11: themaloos 
                                      14/11 t/m 18/11: schoenen 
                                       21/11 t/m 2/12: welkom Sinterklaas 
                                       5/12 t/m 9/12: jij bent mijn licht in het donker 
                                       12/12 t/m 23/12: Kerstmis 
 
EL leefgroep 1 en 2:  7/11 t/m 18/11: themaloos 
                                  21/11 t/m 25/11 verrassingsthema 
                                  28/11 t/m 9/12: Sinterklaas 
                                  12/12 t/m 23/12: Kerst – Schapen en herders 
                                        
EL leefgroep 3: 7/11 t/m 10/11: themaloos 

                          14/11 t/m 25/11: dierentuin (stagiaires) 

                          28/11 t/m 9/12: Sinterklaas 

                          12/12 t/m 23/12: Kerst 

 

EL leefgroep 4: 7/11 t/m 10/11: piraten 

                         14/11 t/m 25/11: de post 

                          28/11 t/m 9/12: Sinterklaas 

                          12/12 t/m 23/12: Kerst 

                                           

 El leefgroep 5 en 6: 7/11 t/m 18/11: themaloos 

                                 21/11 t/m 6/12: Sinterklaas 

                                 7/12 t/m 23/12: Kerst – De Notenkraker 

                                  

 HB julesklas: 7/11 t/m 10/11: themaloos 

                      14/11 t/m 18/11: boten 

                      21/11 t/m 2/12: Sinterklaas 

                      5/12 t/m 9/12: ik voel me… 

                      12/12 t/m 23/12: Kerst 

                                               

HB 1: 7/11 t/m 16/11: de uil 

          17/11 t/m 23/11: boten 

          24/11 t/m 2/12: Sinterklaas 

          5/12 t/m 9/12: ik voel me… 

          12/12 t/m 23/12: Kerst 

           

HB 2:  7/11 t/m 10/11: de uil  

           14/11 t/m 18/11: boten  

           21/11 t/m 2/12: Sinterklaas 

           5/12 t/m 9/12: ik voel me… 

           12/12 t/m 23/12: Kerst   

           

           

 

Vrijdag 11 november is wapenstilstand – de school is gesloten. 

Zaterdag 24 december start 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. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema Jungle Book in leefgroep 1 Hoevensebaan 

 

 

Samen muziek maken in de klas, 

zo leuk dat het was. 

Optreden als een echt orkest,  

dat kunnen wij best. 

 

 

 

 

 

 

Slangen kleien en verven maar. 

Lianen knippen en kleven. 

Zo was ons oerwoud klaar, 

en konden we Jungle Book echt beleven! 

 

 

 

 

 

 

Versje 

dit is de apen rock & roll. 

de apen lopen door het woud. 

de ene laat de andere koud. 

Waar is de kokosnoot? 

daar is de kokosnoot! 

oe – oe – oe  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 01 oktober 2022 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 vele podiumplaatsen, maar uiteraard is deelnemen belangrijker dan winnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hele dikke proficiat aan alle deelnemers! 

Juf Evy, meester Klaas, juf Ilse en juf Tine 

 



 

Uitstap Breendonk en Technopolis 

 
In de voormiddag zijn we naar Breendonk gegaan en in de 

namiddag naar Technopolis.  

                     

Breendonk 
 
Vertrek: 8:30                                   Aankomst: 9:30 

 
We zijn in het fort geweest en hebben allemaal nieuwe dingen geleerd. 

We konden natuurlijk niet heel het fort zien want dat zou héél lang duren. 

We hadden een leerzame gids. We zijn in allemaal verschillende kamertjes en cellen geweest. 

We zijn ook in de keuken geweest.          

                                                                     

 

Ze kregen als ontbijt een sneetje brood en koffie. Maar dat was geen echte koffie. Die koffie werd 

gemaakt van eikels. ‘s Middags kregen ze soep met weinig groenten. En soms kwamen de 

soldaten en aten ze alle groenten en dan had je alleen maar water. ‘s Avonds kreeg je ook alleen 

maar een sneetje brood en misschien ook koffie. Het eten was daar afschuwelijk.  

 

 

Toen zijn we naar een kamertje geweest met allemaal cellen. In die cel was er alleen maar een 

plank en daarop moest je slapen. Vaak zat je alleen in die cel en en had je weinig ruimte.  Als je 

niet werkte dan moest je ongeveer 10u staan in de cel, en dat deed pijn. Er waren mannen en 

vrouwen in het fort. 

 

 

De ramen werden helemaal blauw geverfd, zodat je niet naar buiten of naar binnen kon kijken. 

Wij zijn ook in de folterkamer geweest. Ik heb daar dingen gehoord en gezien die echt erg zijn en 

die ik dus beter niet met jullie delen.  
 

                                

 

    

 



 
 

 

Technopolis  

 
Aankomst :12:00                         Aankomst:16:00 (op school) 

 
Iedereen kent Technopolis wel. Een plek waar je speelt maar ook leert. Wij mochten in groepjes 

alleen rondlopen en dat was héél leuk. Eerst hebben we een paar proefjes gedaan, maar daarna 

hebben we verstoppertje gespeeld. Heel even maar, want eigenlijk mocht het niet.    

                                                                                             

 

Daarna hebben we alle leuk dingen gedaan zoals: in de lucht fietsen, met de VR-bril, 

enzovoort…                                                                                              

Maar je kon ook naar een show kijken. Daar lieten ze je zien hoe je een wolk moet maken en of 

je het mag drinken of niet. Er was ook een plek waar alleen peuters en kleuters mochten spelen. 

 

 

Als je het mij vraagt is het vele leuker om met vrienden rond te lopen dan alleen. Buiten kon je 

ook in een soort verrekijker kijken en dan zag je allemaal mooie kleurtjes. Dat was prachtig. Je 

kon niet alleen maar ook tegen elkaar spelen. Buiten was er ook een auto die je kon optillen als 

een team. 

 

 

Er was ook een bol met bliksem straaltjes in, als je je hand ergens daarop legt dan kwamen de 

bliksem straaltjes naar je hand. Cool hé? Dus eigenlijk waren er niet alleen maar spelletjes maar 

ook wetenschap. 

 

 

Het is een aanrader om er eens naartoe te gaan, echt leuk! 

Technopolis is een geweldig wetenschapsmuseum. 

 

 
                                                                                          Auteur: Fatoumata   

 
          

 

 



                                 

 

De herfst is weer in het land en wat is dat een mooie tijd van het jaar! 

Ook in onze klas is het herfst. Al onze hoeken werden omgetoverd tot leuke gezellige herfstplekjes.  

Als eerste zijn we gestart met het maken van een herfstwandeling. We namen allerlei herfstschatten mee naar de 

klas om er verder over te leren 

                      

                                              

           

HERFST IN DE KLAS                 

LEEFGROEP 2 

W

Wij leren tellen met 

eikeltjes: 

 Ik kijk goed hoeveel 

stippen elke 

paddenstoel heeft. 

☺ 

Kijk eens wat een 

mooie 

herfstbomen wij 

hebben gemaakt! 

☺ 



We leerden ook over het toverbos: daar wonen kabouters, heksen, elfjes en nog zoveel meer magische wezens. We 

vonden het dan ook reuze-fijn om er over te leren, te knutselen en ons te verkleden als magsiche wezens van het 

bos.  

Ook onze winkel werd een echte boswinkel. De herfstvruchten gebruikten we dan weer om toverdrankjes mee te 

maken.  

                                        

 

         

 

 

Wij vonden het alvast heel fijn om over het bos en het toverbos te leren! Als je tijdens de herfstvakantie tijd hebt, 

ga dan samen op stap in het bos, wie weet kom je er wel een magisch wezen tegen….. 

 

 

Wij maken ons eigen 

toverbos met allerlei 

magische wezens 

Er woont hier een 

hele kabouterfamilie 

in het bos. 

Ik ga me 

verkleden als 

heksje ☺ 

 

Wat zijn er veel mooie 

herfstboeken! 



We ontdekten hoe de huizen, gebouwen,… er vroeger uitzagen en hoe de mensen toen leefden.  

We speelden met speelgoed van vroeger en mochten proeven van enkele heerlijke verse 

bereidingen zoals brood en ‘aardappeluienpap’! 

Neem zeker een kijkje op de website om de foto’s van onze leerrijke daguitstap te 

bekijken! 

De kinderen van 3C maakten nog een leuk stripverhaal over hun uitstap!  

Hieronder kan je er alvast enkele bewonderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     HET VIJFDE LEERJAAR  OP BOSKLASSEN 

IN DE HOGE RIELEN 

                 11 tot 14 oktober 2022 

 

Oertijdspel  
Bij het oertijdspel krijg je verschillende 

opdrachten.  Eerst een kamp bouwen. 

Ten tweede je plaatje maken voorbeeld: 

 -huisje bouwen uit bladeren of takken. 

Ten derde je laat het plaatje zien aan de 

Goden. Ten vierde drink de drank van de 

goden op.  

Nathan 

   

Avondspel  (luisteren 
naar geluiden) 
Wanneer het donker was, moesten we 
geluiden zoeken. Per geluid kreeg je een 
puzzelstuk. We moesten met ons groepje 
de hele puzzel bijeen zoeken en maken. 
Zo kon je de rebus oplossen.    Ilja     

      

Pyjamaquiz  

 
De pyjamaquiz is een quiz die je uitvoert  
in je pyjama.  
 
Hoe begin ik?    
1 Ga in groepjes zitten. 
2 Zorg ervoor dat elk groepje een balpen 
en een papier heeft. 
3 Nu mag er iemand de vragen stellen. 
Bijvoorbeeld: 
Welk dier woont in een burcht ? 

A) een mol B) een mug C) een bever 
 

Weet jij het antwoord ? 
Arthur  

Avonturenparcours  

 

Het was heel leuk.  
Ik vond de volksspelen het leukste. Bij de 
volksspelen kon je allemaal leuke 
spelletjes doen. 
Bijvoorbeeld: Jenga of zakspringen. Het 
was wel heel spannend. 
 
Je moest ook op een constructie van 
balken en tonnen gaan zitten. Maar de 
balken bewogen. 
Bij Albert moest je een parcours doen. 
Het record was 12,99 sec., heel snel. 
  
Fee 



Kaart en kompas 
Je kreeg een elektronische vinger. 
Er stonden 16 lantaarns in een vierkant. 
Je moet in de juiste volgorde je vinger in 
de lantaarns steken. 
Dan zegt het piep. 
In het bos stonden ook lantaarns met 
nummers. 
Je kreeg 2 getallen (coördinaten) Bijv. 
102 en 93. 
Die moest je dan gaan zoeken. 
Daar moest ook je vinger in. 
Als het klaar was moest je je vinger in de 
computer steken. 
De computer zei of het goed of fout was. 
 

Luka 

     

Verhaal over bomen 
Wij moesten de bomen blij maken. 

De bomen waren kwaad en wij hebben 

ze blij gemaakt. ☺ 

Eerst moesten we naar een verhaal 

luisteren en dan een gezicht maken van 

klei op een plateau. Daarna gingen we 

naar een boom om het er op te kleven. 

Pola 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gala-avond 
Na het douchen mochten we ons klaar 
maken voor het feest. 
Het was fantastisch. 
Er was drank, snoep, koekjes en van 
alles en nog wat. We mochten inzetten 
bij spelletjes om geld te verdienen. 
Om zo eten en drinken te kopen. 
Sommige juffen en meesters kwamen 
helpen. 
Het was gewoonweg superleuk. 
Alexander 

We hebben ons mooi aangekleed. 

We gingen binnen en kregen geld. 

Er waren veel spelletjes. 

Ik vond roulette het spannendste spel en 

meester Erik was bij dat spel. Geweldig!     

Daan 

        
 
 
 
 

 

 

Miss en mister bosshow 
 
Ik zal uitleggen hoe dat de mis en mister 
bosshow werkt. Dus je hebt een paar 
takken, bladeren en nog wat eikeldopjes 
nodig. Ook krijg je enkele stukjes touw.  
Je zoekt een partner en dat is diegene 
die versierd wordt. De anderen zoeken  
spulletjes en mogen die partner 
versieren. Dan laat je het aan iedereen 
zien. Ik vond het super leuk. Ik hoop om 
jouw ontwerp ook eens te zien. Dat zal je 
nooit meer vergeten                                                         

Sky en Ayana   



 Vrij spel 
 
We hebben zelf  kampen gemaakt. Het 
was leuk dat je in de kampen kon en in 
het bos kon spelen. 
We hadden een voetbal bij om te 
voetballen zo deden we bijvoorbeeld 
bosvoetbal. 
 
Tobe 

 

De maaltijden 
Er was van alles om te nemen. We 

mochten zelfs koffie pakken. Maar niet in 

de avond. 

Ik vond het eten heel lekker en ik was 

heel blij dat ik er was. Er was veel brood. 

Demba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fijne, onvergetelijke tijd te maken! 

 

5B 

5C 



Heerlijk schrijven over zeeklassen! ☺ 

 

Ik ben naar zee geweest in Oostduinkerke met het vierde leerjaar. 

We zijn dinsdagochtend vertrokken. 

Ik heb veel bijgeleerd.  Ik weet nu dat de dingen op het strand ook waarde hebben.  Er zitten 

vaak leuke dingen tussen. 

Ik vond het ook leuk en gezellig om met kinderen van andere klassen te spelen. 

Het was super plezant omdat ik bij mijn vrienden was en ik ben ook liefst aan zee. 

Kom mee naar zee en doe lekker mee, ok? 

(Anne Janssens) 

 

 

 

Ik ben naar Oostduinkerke geweest met heel het vierde leerjaar. 

We zijn dinsdag vertrokken en vrijdag zijn we teruggekomen. 

Ik vond het fijn om zandkastelen te bouwen met mijn vrienden en met go-carts te rijden. 

Het was leuk om met mijn vrienden te spelen. 

Ik was aan zee…met vrienden mee, joepiejee! 

(Aykan Avci) 

 

 

                                                       

Nanouk van Nieuwenhove         Lana Haguinet 

 

We zijn 18 oktober om 9u vertrokken naar zee. Toen we aankwamen, gingen we eerst naar de 

duinen om te eten. 

Donderdag gingen we naar het zwempark. We zijn wel 5 of 6 keer van de glijbaan geweest. 

Super leuk! Daarna gingen we naar de go-cars, dat was look super leuk. 

We hebben ook een super groot zandkasteel gemaakt … het leukste ooit! 



 

(Vince 4B) 

 

Ik ben Younes en ik ga vertellen over de zeeklassen. De zeeklassen is leuk omdat je allemaal 

leuke dingen doet. De eerste dag zijn we naar het strand gegaan en hebben we spelletjes 

gespeeld in een doorschijf. 

De tweede dag zijn we 2 keer naar het strand gegaan. Eerst om zandkastelen te maken, daarna 

met de gidsen. 

Donderdag zijn we naar het zwembad gegaan en hebben we met de go-car gereden. 

Vrijdag hebben we een spel gespeeld en alles terug ingepakt. Toen we klaar waren, gingen we 

naar de bus en gingen we terug naar huis. 

(Younes 4B) 

(tekening 

van Runne 4B) 

 

 

Wij zijn met het vierde leerjaar van Klavertje Vier op zeeklassen naar Oostduinkerke geweest. 

We vertrokken op dinsdag 18 oktober en kwamen terug op vrijdag 21 oktober.  

Het zwemmen was fantastisch! Wij vonden de blauwe en de groene glijbaan het leukste. 



 (tekening van Yinte)  

Het go-carten was ook heel leuk.  

 (tekening van Lieselot) 

Het was super om met al mijn vrienden te spelen.  

 (tekening van Tibo) 

Door de gids konden we veel bijleren.  

 (tekening van Lander)  

 

 

 

 



 

 

We mochten heel veel doen en ontdekken op het strand.  

 

 (tekening van Yeva) 

 

 

Wees een piraat en sta paraat!  

 

 (tekening van Lucas V.D.)  

 

 

(artikel van Paulien, Mike, Calix, Uliana, Lieselot, Vinn, Matteo en Jonas – 4C)  

 

 

 

 

 



 

 

Donderdag 6 oktober trok het tweede leerjaar met de bus naar Herentals om een 

bezoek te brengen aan Hidrodoe, het ‘waterdoecentrum’ waar je water beleeft 

met al je zintuigen. 

In de watertuin konden we naar hartenlust experimenteren met water. Een natte 

broek of T-shirt hoorde er dan ook soms bij. In de waterwereld ging de 

ontdekkingstocht verder. Al doende leerden we hoe golven en draaikolken 

ontstaan, waarom zeewater zout is, hoe ze water gebruiken in de ruimte en ga zo maar verder. Aan de hand van 

een spel ontdekten we dat er ontzettend veel water nodig is om kledij, plastic, elektronische apparaten, … te 

maken. Onze leerrijke voormiddag werd afgesloten met een 4D film waarin we werden meegenomen door Spetter, 

Drup en Drip.  

Voordat we weer huiswaarts gingen, konden we ons nog even uitleven in de speeltuin van het Netepark.  

Kortom, een dag om niet te vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

        Grootouderfeest – Herfstfeest Hoevensebaan 

 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de kleuters van de vestiging Hoevensebaan opgetreden voor 

hun ouders en grootouders. 

Met als thema ‘Jungle Book’ hebben de kleuters als olifanten, beren, apen, slangen en tijgers het 

publiek betoverd met hun dansjes. 

Het spannende verhaal van Mowgli en de dieren werd aan elkaar gepraat door Bagheera 

Maureen en Zwarte panter Nadia.  

De kleuters en hun juffen sloten het optreden af met een ‘Jungle Book lied’. 

Het was fijn om alle trotse oma’s, opa’s, mama’s en papa’s te laten meegenieten. 

Neem zeker een kijkje op onze website www.bk4.be bij foto’s Hoevensebaan. 

Bedankt van het ganse Klavier team.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bk4.be/


 

Maandkalender – november 2022 

DI 1 Allerheiligen BKO gesloten 

WO 2 Allerzielen BKO gesloten 

DO 3  

VR 4  

ZA 5  

ZO 6 Einde herfstvakantie 

MA 7 
20 uur: ouderraad 
Start Fluo actie lagere school 

DI 8 Zwemmen blauwe kleuters EL1+2, fietsen 4C en 5A 

WO 9  

DO 10  

VR 11 Wapenstilstand – school en BKO gesloten 

ZA 12  

ZO 13  

MA 14  

DI 15 
16 uur-19 uur oudercontact blauwe kleuters EL (behalve EL6) 
1ste leerjaar uitstap Kronkeldidoe 

WO 16 Theater Anna’s Steen ‘Neef’ – 9.00u: 1A+B+C – 10.30 uur: 2A+B+C 

DO 17 
16 uur-19 uur oudercontact blauwe kleuters HB + EL6 
14.00 uur Poppentheater ‘Minnie’s maanmissei – HB 1+2 en EL 3+5+6 

VR 18 14.00 uur Poppentheater ‘Minnie’s maanmissie – EL1+2+4 

ZA 19 Zwemmarathon 

ZO 20  

MA 21 Oudercontact lagere school 

DI 22 

Zwemmen blauwe kleuters EL3+4 
16 uur-19 uur oudercontact 2,5 + 3 + 4 jarigen EL (behalve EL6) 
Oudercontact lagere school 
14.00 uur: 3A  Bib bezoek 

WO 23 Oudercontact lagere school 

DO 24 16 uur-19 uur oudercontact 2,5 + 3 + 4 jarigen HB + EL6 

VR 25 9.00 uur: 3B Bib bezoek 

ZA 26  

ZO 27  

MA 28  

DI 29 9 uur- 11.30 uur 5de leerjaar G-Sport 

WO 30 Sint op Hoevensebaan 

   

   

 

 



 
Maandkalender – december 2022 

DO 1  

VR 2 Sint op Engelselei en P. Vandenhoudtstraat 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5  

DI 6 Zwemmen blauwe kleuters EL 5+6 

WO 7  

DO 8 Vaccinatie 1ste en 5de leerjaar op school (CLB arts) 

VR 9  

ZA 10  

ZO 11  

MA 12  

DI 13  

WO 14 9.00 uur-10.00 uur: opendeurtje kleuterschool EL + HB 

DO 15 20.00 uur: ouderraad 

VR 16 9.00 uur : 3B Bib bezoek 

ZA 17  

ZO 18  

MA 19  

DI 20 
Zwemmen blauwe kleuters HB 1+2 
14.00 uur: 3A Bib bezoek 

WO 21 
9.00 uur: kerstviering kleuterschool 
10.30 uur: kerstviering lagere school 

DO 22  

VR 23 
Rapport lagere school 
BKO gesloten – GEEN voor en GEEN nabewaking 
Start van de kerstvakantie 

ZA 24  

ZO 25  

MA 26  

DI 27  

WO 28  

DO 29  

VR 30  

   



 

uw kind, onze zorg 


