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VOORWOORD

Op dit voorblad een foto van de herdenkingsboom voor Cagri op de speelplaats.
Mooie herinneringen werden op gekleurde vlinders geschreven die de boom versieren.
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND

De Mandarijn
Donderdag 7 november 2019 hebben Tiara en Ismira twee nieuwe leerlingen voorgesteld
aan de klas.
De hele les hebben ze mee gevolgd met de rekenles en ze waren muisstil. Tijdens de
middag waren ze gezellig aan het mee eten met de klas. MAAR TOEN…
De juf zei tegen Tiara en Ismira dat ze heel erg stil waren en daardoor was Marwan een
beetje jaloers. Hij maakt toen een eind aan hun rustig schoolleventje.
Groetjes Ismira en Tiara x
Tibo en Asya uit de leeuwenklas maakten zelf een briefje op de computer over het
netbaltornooi.
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Deze maand kregen we in de pauwenklas bezoek van de poes van Achilles. Het was een
zwarte, zachte poes maar hij had wel maar 1 oog. We mochten de poes ook aaien en
leerden waarom een poes snorharen en een staart heeft.

Tijdens de voorleesweek nodigden we de mama’s en papa’s uit om in onze klas te komen
voorlezen. De mama van Achilles las een mooi verhaal voor over een draak die op een fijne
manier met anderen omgaat.

Op donderdag, 28 november gingen wij naar de bib in Heusden. De mevrouw gaf ons eerst
een rondleiding in de bib. We kregen er ook een koekje en een drankje. Na de pauze
moesten we per 2 opdrachten doen. Tenslotte mochten we zelf nog een boek kiezen om
mee te nemen naar de klas.
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Elke maand zetten we een bouwsteen van het denken of een goede leerhouding in de kijker : in de maand
november hebben de klassen gewerkt rond ‘Doelgerichtheid’ of beter : ik zie mijn doel!

❖ In de leeuwenklas : bij badminton was het doel om 10 keer achter elkaar over het net te
slaan : in het begin lukte dit maar 3 of 4 keer maar door veel te oefenen behaalden ze het
doel.
❖ In de vlinderklas : bij spelling is het ook belangrijk te weten wat het doel is , bijvoorbeeld om
hoorwoorden goed te kunnen schrijven moet je goed kunnen luisteren.
Bij trefbal hadden sommigen als doel de tegenstanders te misleiden door een schijnbeweging te
maken.

❖ In de schildpaddenklas : bij de turnles hadden de leerlingen ook een duidelijk doel : je moet de
bal goed kunnen gooien en goed kunnen vangen.
Ook bij rekenen zien ze het doel van tafels oefenen : dit om sneller te kunnen rekenen

❖ In de pauwenklas : bij de knutselles was er ook een doel : een mooie Kerstboom maken .
Daarvoor moesten de leerlingen alleen groene snippers papier maken.
❖ In de poezenklas : zijn ze in elke klas gaan vertellen hoe belangrijk het is om te weten wat het
doel is. Goed gedaan Poezen!
Er worden heel wat doelen gesteld hier op school! Doe zo verder en…… tot de volgende keer.

Professor Leerwameer.

Nieuws!
Wist je dat….
Marwan vroeg tijdens het netbaltornooi of het zonder bal, met bal of netbal was? ;)
Juf Tine, die vroeger op onze school werkte, mama is geworden van een dochtertje Liv.

TE ONTHOUDEN DATA
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●
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maandag 2 december 2019: de poezen gaan naar de Muze
woensdag 4 december 2019: Sint en Piet komen op bezoek
donderdag 5 december 2019: Oudercontact voor alle groepen
vrijdag 6 december 2019: vrij voor de leerlingen, studiedag voor de leraars
woensdag 18 december 2019: Theater “Zuidervis” op school voor alle groepen
vrijdag 20 december 2019: kerstviering en kerstfeest voor alle groepen
zaterdag 21 december 2019: start van de kerstvakantie
zondag 5 januari 2020: einde van de kerstvakantie.
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