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Welkom in de nieuwsbrief van november. Verderop vinden jullie onder 

andere een nieuw experimentje om te (w)onderzoeken, een oproep voor 

materiaal voor in de klas, onze inzamelactie van oud ICT materiaal en de 

maandkalender. Maar eerst geef ik jullie in deze nieuwsbrief graag een 

inkijkje achter de schoolmuren.  

 

In de vorige nieuwsbrief zagen jullie hoe de leerkrachten bijleerden over STEM 

onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics) op een pedagogische 

studiedag. De week erna mochten ook de leerlingen aan de slag gaan met STEM 

huurkoffers. In onze klassen zitten de enthousiaste elektriciens van de toekomst! 
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Op dierendag kwamen verschillende dieren op bezoek op school. Hieronder zien 

jullie een egeltje en een hondje op bezoek bij de kleuters. 

 

 



 
 

Vrijdag 7 oktober ging het 5de leerjaar naar de 'BinnenBijBoerendag' in de 

Kapelstraat. 's Morgens kregen ze pannenkoeken, omdat al de ingrediënten ervan 

van de boeren kwamen. Nadien kregen ze nog veel uitleg over de dieren en de 

machines. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ook de dag van de jeugdbeweging ging niet onopgemerkt voorbij: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het eerste leerjaar genoot deze maand van “Kleur in de brooddoos”. Wat een 

gezonde eters! Ze maakten ook een flinke wandeling in het Strijboshof, waar ze als 

echte wonderzoekers knutselmateriaal zochten voor een kunstwerk waarmee ze 

meedingen naar een prijs van de Week van het Bos. Duimen maar! 

 

 



 
 

 

 
Ook onze kleuters gingen op 

ontdekkingstocht, maar ietsje dichter bij 

de klas deze keer.  

 

Hoe voelen de verschillende 

herfstschatten aan onze voeten?  

 

Zacht mos, gladde noten, harde 

takjes,… alles konden we voelen met 

onze voeten op het blote voetenpad. 

 

 



 
 

 

Maak kunst met rode 
kool 
 

 

 

 
 
Tover kleuren met rodekoolsap 
 

Ons jaarthema is (w)onderzoekers. We dagen jullie graag uit met een klein experimentje 

om ook thuis op (w)onderzoek te gaan. Een kunstwerk met rode kool tevoorschijn 

toveren? Dat is simpel. Je hebt geen verf nodig, maar wel azijn en wasmiddel. 

 

Wat heb je nodig? 

• 1 Rode kool 

• 750 ml water 

• Plateau of schaal waarin 

wit doek past 

• Penseel 

• Azijn 

• Waspoeder, opgelost in 

water 

• Eventueel: andere 

vloeistoffen (bv. cola, 

citroensap of zeepsop) 

• Wit doekje (Opgelet: Zorg 

dat er geen zeepresten 

zitten in het doek. Spoel 

het op voorhand goed uit.) 

 

Aan de slag! 

Stap 1: Leg de buitenste bladeren van de rode kool in water en breng het water aan de 

kook. Het water zal zo blauw-paars kleuren. Je kan dit rodekoolsap ineens gebruiken of 

invriezen voor later. 

 

Stap 2: Plaats het witte doekje in de schaal en giet er rodekoolsap over tot het doek 

volledig onder staat. Laat het sap volledig verdampen. Dit kan een week duren. 

 

Stap 3: Het droge doekje kan je gebruiken om op te schilderen. Door azijn en 

waspoederoplossing verkleurt het doek. Welke kleuren zullen er verschijnen, denk je? 

 

Stap 4: Sop je penseel in azijn en schilder hiermee op het doek. Doe nu hetzelfde met de 

waspoederoplossing. Laat het opdrogen. Welke kleuren zie je? 

 

Stap 5: Maak een leuke tekening met deze‘kleuren’. 

 
Wat gebeurt er? 

Als je met azijn schildert, geef je het doek een rode kleur. Met waspoederoplossing maak 

je het groen. 

Je kan ook het effect van andere vloeistoffen — zoals cola, citroensap of zeepsop —

 uittesten. 

 

 



Hoe zit dat? 

Van sommige producten weet je zo of ze zuur zijn of niet. Citroensap en azijn 

bijvoorbeeld, zijn zure vloeistoffen. 

 

Zure dingen smaken niet alleen zuur, ze hebben ook andere typische eigenschappen. 

Zuren kunnen bijvoorbeeld de kleur van sommige plantaardige materialen veranderen. 

Zo verandert een zuur de kleur van rodekoolsap van paars naar rood. Er bestaan ook 

stoffen die het omgekeerde doen, bv. zeep. Ze kunnen rood rodekoolsap terug een 

paarse kleur geven. Zulke stoffen noemt men basen. Voeg je nog meer van zo’n base 

toe, wordt het rodekoolsap groen. Sommige stoffen, water bijvoorbeeld, veranderen de 

kleur van rodekoolsap niet: ze zijn neutraal. 

 

Een rode kool die je in de winkel koopt is eerder paars. Tijdens het bereiden van rode 

kool wordt er vaak wat azijn of zure appeltjes aan de rodekool toegevoegd. Zo verandert 

de kleur van paars naar rood! 

 

 
 

 

 



 

Juf Mie schoolde zich bij in Alohi, en ze gaat dit jaar met verschillende klassen aan 

de slag met leuke en eenvoudige spelletjes om te werken aan een positief zelfbeeld 

en om de leerlingen te helpen zich goed in hun vel te voelen. In deze rubriek geeft 

ze graag een inkijkje en ideetjes om thuis uit te proberen. 

 

Door te masseren ervaren we verbinding met anderen, meer gevoelens van 

gehechtheid en vooral plezier. Uit onderzoek blijkt dat het de paraatheid tot 

samenwerking verhoogt. 

Hier masseren we met balletjes… 

 

En dankzij de ouderraad doen we dat op comfortabele yogamatjes in fijne kleurtjes. 

Een dikke merci dus aan de ouderraad en iedereen die onze school het afgelopen 

jaar steunde ! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen: 

Schoolvakanties:  

- Herfstvakantie: zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november 

- Wapenstilstand: vrijdag 11 november 

- Kerstvakantie: zaterdag 24 december tot zondag 8 januari 

- Krokusvakantie: zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari 

- Paasvakantie: zaterdag 1 april tot zondag 16 april 

- Feest van de arbeid: maandag 1 mei 

- Hemelvaart met brugdag: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 

- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 

 

Pedagogische studiedagen:   

- Woensdag 16 november 

- Maandag 30 januari 

- Maart: datum nog te bepalen 

- Dinsdag 23 mei 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

- Maandag 7 november 

- Maandag 9 januari 

- Woensdag 1 februari 

- Maandag 27 februari 

- Maandag 17 april 

- Dinsdag 30 mei 

 

Andere belangrijke data: 

- Woensdag 21 december: kijkmoment instapklas 8u45 

- Vrijdag 27 januari: kijkmoment instapklas 8u45 

- Woensdag 15 februari: kijkmoment instapklas 8u45 

- dinsdag 21 maart om 19.30u: infoavond kasteelklassen L4,L5 

- Woensdag 29 maart: kijkmoment instapklas 8u45 

- Dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei: kasteelklassen L4,L5 

- Zondag 14 mei: familiedag 

- Woensdag 24 mei: kijkmoment instapklas 8u45 

- Donderdag 15 juni: techniekdag L3,L4,L5 

- Maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni: meerdaagse uitstap L6 

 

Een blik op het schooljaar 2022-2023 

 



 
Een school kan alleen bruisen dankzij een hele gemeenschap! 

 

• Het vierde leerjaar zoekt:  

o eierdozen van 4 eieren (voor de wiskundelessen over breuken) 

o botervlootjes van 500g, graag rechthoekig model met deksel 

o kurken stoppen 

• Grote inzamelactie van klein ICT- materiaal 7/11-10/11: 

o In de week na de herfstvakantie organiseren we een 

inzamelactie van klein ICT materiaal en inkt-cartridges. We 

zamelen het volgende ICT-materiaal in: 

▪ adapters allerlei 

▪ laders laptop 

▪ kabels en snoeren allerlei (geen kerstverlichting) 

▪ gsm’s / iPhones / smartphones / BlackBerry 

▪ harde schijven 

▪ ram geheugen 

▪ cd-rom / dvd-ROM lezers 

▪ Blu-ray lezers 

▪ power supplies 

▪ flat cables 

▪ externe harde schijven 

▪ iPads en tablets 

▪ gameconsoles 

▪ routers 

▪ modems 

▪ hubs 

▪ moederborden 

▪ diverse kaarten (beeldkaart, enz...) 

▪ card-readers 

▪ thermostaten 

▪ cooling 



 

 

Verhalen uit de 
klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De kinderen van het tweede en derde leerjaar 

gingen naar het bos.  

We moesten opdrachten doen. In het bos 

moesten we lopen op blote voeten. Ik had drie 

doornen in mijn voet. Daarna waren we onze 

schoenen vergeten! 

We hebben een grote kever met een blauw-

paarse rug gezien en we sprongen van boom 

naar boom zoals een eekhoorn. Het was heel 

leuk! 

 

Sus en Wout 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen naar het bos en daar kregen we opdrachten. 

Wij moesten beestjes zoeken, op boomstammen klimmen en 

liedjes zingen. 

We floten op een eikeldopje. Ik heb het ook met gras 

geprobeerd en dat lukte ook.  

Onze opdracht van Zus en Sus was om muziek van natuur te 

maken. Dus dat is gelukt! 

We mochten ook vrij spelen, dat was leuk! 

 

Nelle en Marilie  
 

 

 

 

 

 



 

Verhalen uit de klassen 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verhalen uit de 
klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Erika + Piano + kleuters = dolle pret !!!!



 
 

 

 

 

 

Wist je dat de leerlingen van het 2de en 3de 

leerjaar volop bezig zijn met de opdrachten van 

Zus en Sus?  

De tweedeklassers hebben al veel cijfers 

gevonden in de natuur. Voor de 1 en 7 zijn 

gemakkelijk te vinden. 

De derdeklassers proberen met allerlei natuurlijk 

materiaal muziek te maken. Ook dit is een succes! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

- Dankjewel aan alle (groot)ouders die in deze 'warme' maanden met 

L4-5-6 mee fietsten naar het zwembad en de bib. We hopen in april, 

mei en juni opnieuw genoeg fietsbegeleiders te vinden voor onze 

zwemlessen en bibbeurten. 

- DANK U aan de mama's van het 4de leerjaar die kwamen helpen bij de 

fietsproeven op de speelplaats. 

- Bedankt aan de ouders van het 5de leerjaar die met ons mee fietsten 

naar de boerderij en de bib! 

- Bedankt aan de oud-collega die met het 2de en 3de leerjaar mee 

naar het bos ging! 

- Dank jullie wel, ouders van het 3de leerjaar, om met ons mee te fietsen 

naar de bibliotheek! 

- Bedankt aan de ouders van het 2de en 3de leerjaar om heen en weer 

te rijden van/naar de GITOK. 

- Dank je wel aan de honden, egel, vogel en schildpadden die een 

bezoek brachten aan de blauwe klas. 
 



 

 

 

 

 

Let op: vanaf deze maand gaan L1,L2 en L3 zwemmen in plaats van L4, L5 en L6 

Dit verandert ook het afzetten/ophalen aan de B-school voor L2 en L3. 

   

di 1 herfstvakantie 

wo 2 herfstvakantie 

do 3 herfstvakantie 

vr 4 herfstvakantie 

za 5  
zo 6  

ma 7 
blauwe klas afhalen aan sporthal 
start Helm op Fluo Top! Actie 

di 8 
L3 ophalen aan B-school 
L6,L4: muziekles van juf Erika (wekelijks tot 6/12) 

wo 9 

groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 
20u: ouderraad 

do 10 L3 ophalen aan B-school 

vr 11 Wapenstilstand - school gesloten 

za 12  
zo 13  

ma 14 
blauwe klas afhalen aan sporthal 
L4,5,6: bib (met de bus) 

di 15 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 

wo 16 pedagogische studiedag - school gesloten 

do 17 L3 ophalen aan B-school 

vr 18 

L1 en L5: voormiddag: vaccinaties op school 
L4,L6: muziekles van juf Erika (wekelijks tot 6/12) 
L1: 12u45-15u: MOEV kronkeldiedoe (Hemelrijk Essen) 

za 19  
zo 20  

ma 21 blauwe klas afhalen aan sporthal 

di 22 
L3 ophalen aan B-school 
L6: workshop Draadloos 

wo 23 

groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 
13u30- 14u15: zweminstuif 

do 24 L3 ophalen aan B-school 

vr 25  
za 26  
zo 27  

ma 28 blauwe klas afhalen aan sporthal 

di 29 
L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 
11u: zorgteam 

wo 30 
groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 

 

Maandkalender november 2022 


