
Beste ouders, 

Vorige week vrijdag werd de nieuwe Wase schoolroutekaart inge-

huldigd tijdens een inrijmoment, een mooie afsluiter van de Week 

van de Mobiliteit die liep van 16 tot 22 september 2017. 

De digitale schoolroutekaart kan voortaan geraadpleegd worden 

op www.route2school.be/login/ovmap/beveren. Hierdoor is deze 

informatie overal en altijd beschikbaar.  

Groeten, 

het zonnewijzerteam  



Onze eerste schooldag 
1 september de school is begonnen 

We hebben gedanst en gesprongen. 

We hebben nieuwe vriendjes gemaakt. 

Er zijn natuurlijk ook nieuwe kindjes gekomen. 

We hebben ook het eerste forum gedaan. 

En juf Lies is terug gekomen. 

We zijn er sportief ingevlogen. 

We hebben ook een nieuwe turnleraar 

meester Raf. 

 

Door Nikita en Sofie 



Fit en gezond het hele jaar rond 
We gaan dit jaar veel bewegen, gezondere tussendoortjes en boterham-

men eten en water drinken. 

Op woensdag 13 september mochten de kinderen, die in een sportclub 

zitten met hun sportoutfit naar school komen.  In de klas vertelden en 

toonden ze fier aan hun klasgenoten welke sport ze beoefenden.   

Enkele kleuters waren ook    

sportief gekleed en mochten   

natuurlijk ook op de groepsfoto 

van deze sportievelingen.   



Gezondheids– en afvalbeleid 
We merken dat er weer heel veel papiertjes van koeken op het  

speelterrein belanden. We vragen om koeken in koekendoosjes mee te 

brengen of om de naam op het koekenpapiertje te schrijven. 

We herinneren iedereen er nog eens aan dat koeken 

met chocolade niet mogen. 

Er zijn ook veel ongezonde drankjes op onze 

school. Frisdranken zoals ice tea still, fanta still, 

nono, grenadine… zijn niet zo gezond en zien we liever niet op school. 

Alle kinderen mogen een hele dag door water drinken (dat ze zelf mee-

brengen in een flesje of drinkbus, of dat ze in de klas en de refter  

krijgen), fruitsap en melk mogen in de refter ook gedronken worden. 



Veldloop 
 Exan, Enia, Manni en Michael verdedigden 

hun klas op de veldloop in Beveren. Ze deden 

allemaal zeer hard hun best en liepen de hele 

tocht vol volharding 

uit. 



De kleuters uit de schildpadjesklas hebben gewerkt rond:  

Wat een feest omdat jij er weer bent!! 

Kenteken gekozen en ingekleurd, kennismakingspelletjes, hoekjes van de klas 
leren kennen.  Meten wie de kleinste en grootste van de klas is 

Wat lust ik graag van fruit? 

Perenmoes gemaakt van peren van onze perenboom.  Smoothie 
van fruit gemaakt.  Bewegingskaarten van Hupsakee de aardbei, 



Hoe kunnen we veilig naar school komen?  

Strapdag: stappen rond de school, trappen met de fietsen op 
school met een fietsparcours met verkeersborden en een ver-
keerslicht. Dansen op het straplied en flimpjes kijken van Aya. 

Verhalen van octopus.  Octupus inkleuren en een fluovest ge-
ven.  Zebrapad in de klas gemaakt en veilig leren overstreken.  
Octopus knutselen.  Opvoedendspel van Aya. 

 

Wisten jullie dat het nieuwe meisje, Fayenna uit onze klas, de zus 
van Rayen was?             

Wisten jullie dat de schildpadjesklas om maandag 25 september 
naar het toneel ‘klaproos’ gaan kijken zijn? 



De visjes uit de visjesklas leerden over welke soorten huizen er zijn & wat verhuizen juist is. Dit 
project werd gekozen omdat er enkelen verhuisd zijn en er zijn die 
gaan verhuizen.  

We vervolledigden een huis door stroken te knippen en in een  
patroon te leggen. 

Uiteraard bouwden we op allerlei manieren verschillende soorten 
huizen. 

Zingen, dansen en bewegen hebben we tijdens dit project zeker 
en vast genoeg gedaan!  

De letter “V” was onze letter van de maand!  

Onze eerste maand was al heel fijn in de visjesklas!  

 



In de oceaanklas hebben we al veel gerekend en gelezen. 

We werkten steeds heel knap aan onze tafel en met de materialen. 

 

We hebben het project ‘Hoe bouwen we een huis?” afgerond. 

In dat project bouwden we verschillende huizen. 

We leerden ook een huisje vouwen aan de hand van een stappen-

plan. 

We hebben ons eigen huis ingericht met knipsels uit  

reclamefolders. 

 



We hebben ook een nieuwe kring: beweger van de week. We leren elkaar bewegingen uit verschillende sporten aan 

elkaar aan. 

De andere kringen gaan ook nog door. We vertellen elke week over natuur, over een boekje en over Miep en Bob. 



 

 

Wist je dat: 

 We met 14 leerlingen in de klas zitten, waar-

van maar 3 meisjes! 

 De leerlingen van het derde leerjaar al voor 

de eerste keer cijferden! 

 We al kunnen oefenen op Bingel. 

 We samen met de Madeliefjes gingen  

wandelen op strapdag. 

 



 Project 1: Hoe leefden de dinosaurussen en de eerste mensen? 

 We maakten een paspoort over de bekendste dino's. 

 We zochten informatie op over het ontstaan, de voeding, 
de geboorte en het overlijden van de dinosaurussen in 
weetboeken. 

 We bekeken informatieve filmpjes over het opgraven, de  
leefwereld en de voeding van de dinosaurussen. 

 We maakten tekeningen van dino's, knutselden hun skelet 
met pasta en zongen er een lied over. 

 We plaatsten de belangrijkste gebeurtenissen op de tijdband. 

 We bekeken de eerste 
mensen en hun leven. 



Wist je dat…. 

… we met 12 in de klas zijn. 

… we al allemaal zijn klaar geraakt met ons weekcontract? 

… we volop zijn gestart met onze lessen Frans? 

… ons eerste project al is afgesloten? 

… we al samen op uitstap zijn geweest met de jungleklas voor de 

strapdag? 

… we elke week een meetatelier en een cijferatelier doen met de 

jungleklas? 



 

Project… 

De eerste 3 weken van het schooljaar hebben we ge-

werkt rond ‘Hoe overleven de dieren in de dierenwe-

reld’? 

We hebben geleerd dat de dieren kunnen onderverdeeld 

worden in de gewervelde en de ongewervelde dieren.  

We hebben de volgende woorden leren verklaren: bio-

toop, voedselketen, warmbloedig, koudbloedig, planten-

eter, vleeseter, alleseter, …) 

We leerden dat de gewervelde dieren kunnen onderver-

deeld worden in 5 groepen.  Namelijk de zoogdieren, rep-

tielen, amfibieën, vissen, vogels.   

We hebben allemaal een dierenidentiteitskaart gemaakt 

met de een tekening en uitleg over ons gekozen dier.  We 

maakten ook een dier uit krantenpapier.   

We bekeken ook enkele filmpjes waar we alle kenmerken 

van de dieren van dichterbij konden bekijken.   



 

 

Juf Lies werd 

35 jaar. 

Jennifer werd 

11 jaar. 

 

 

Vinne werd 

6 jaar. 

 

 

Emina werd 

6 jaar. 
Madonna 

werd 5  jaar. 

Door: Laura en Merel 



Door: Dries en Marilore :-)  

MA DI WO DO VR ZA ZO 
      1  

2 kronkeldiedoe 

oceaanklas 

3  4  5 dag van de  

leraar 

6 start niveaulezen 

zwemmen visjesklas 

7 8 

9 10 11 12 bib  jungleklas & 

madeliefjesklas 

13 bib visjesklas  

Bodemkoffer jungle 

& madeliefjesklas 

14 15 

16 17 18 19 20 dag van de  

Jeugdbeweging 

zwemmen visjesklas 

21  22 

23 meester op de 

fiets  

24 bib oceaanklas 25 26 Oudercontact + 

rapport 

film visjesklas 

27 griezelavond met 

eten  

griezelforum 

28  29 wintertijd 

30 herfstvakantie 31       



 

LAURA 

 

SOFIE 

 

MARILORE 

 

DRIES 

 

NIKITA 

 

MEREL 


