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Welkom in de nieuwsbrief van december. Verderop vinden jullie onder 

andere een nieuw experimentje om te (w)onderzoeken, de Wablafkrant, de 

voorstelling van de ouderraad en de maandkalender. Maar eerst geef ik jullie 

in deze nieuwsbrief graag een inkijkje achter de schoolmuren.  

 
 
 

De kinderen van het tweede en derde leerjaar op bezoek bij GITOK. 
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Schrijfdans op school 

 

Sinds het begin van het schooljaar genieten alle kleuters en ook de kinderen 

van het eerste leerjaar van schrijfdans. Tijdens deze activiteit oefenen de 

kinderen de schrijfpatronen die nodig zijn om letters en hoofdletters te leren 

schrijven. We starten meestal met een verhaal, waarna we gaan bewegen in 

de ruimte. Daarna oefenen we op papier met krijtjes of potloden en soms ook 

in scheerschuim op de tafel,… Dit gebeurt op het ritme van gepaste muziek. 

Belangrijk bij deze oefeningen is dat de kinderen de basispatronen leren 

uitvoeren en ervaren van groot naar klein. De jonge kinderen gebruiken 

meestal nog hun beide handen om de oefeningen uit te voeren. Zo leren ze 

geleidelijk aan hun voorkeurshand ontdekken. Ook het leren kruisen van de 

denkbeeldige middellijn, die ons lichaam in twee helften verdeelt, is heel 

belangrijk. Wij lezen, schrijven en tellen immers van links naar rechts.  Door 

jonge kinderen tweehandig te laten bewegen, krijgen de beide 

hersenhelften de kans om tot een betere samenwerking te komen. Ook het 

ontwikkelen van een goede pengreep is belangrijk. Dit voorkomt krampen en 

vermoeidheid in de vingers bij het schrijven. De kinderen evolueren van een 

vuistgreep bij de jongste kleuters, naar pengreep waarbij de duim tegenover 

de vingers  komt de staan “het vogelbekje”, zoals we dit noemen. Binnen de 

visie van schrijfdans gaan we ervan uit dat een letter pas goed gevormd kan 

worden wanneer de basisbeweging vlot, vloeiend en met voldoende 

zelfvertrouwen kan worden uitgevoerd. Daar is veel oefening voor nodig! 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
Bewegen, lachen, genieten met anderen, … zorgt ervoor dat onze 
gelukshormonen (endorfines) vrijkomen waardoor spanning afneemt       



 

 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen: 

Schoolvakanties:  

- 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:   

- Maandag 30 januari 

- Woensdag 8 maart 

- Dinsdag 23 mei 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

- 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 

 



 

 

Ballonnen die zichzelf 
opblazen 
 
 
 

Een chemisch proefje met 
ingrediënten uit de keuken 
 

Ons jaarthema is (w)onderzoekers. We dagen 

jullie graag uit met een klein experimentje om 

ook thuis op (w)onderzoek te gaan. Heb je al 

eens een cake gebakken? Dan voegde je 

misschien wel bakpoeder of 

natriumbicarbonaat toe. Waarom je dat doet, 

ontdek je hier. 

 

Wat heb je nodig?  

• 3 lege flesjes 

• 3 ballonnen 

• Water 

• Azijn 

• Zakje bakpoeder 

• Natriumbicarbonaat (baksoda) 

 

Aan de slag! 

Stap 1: Giet in twee flessen een bodempje water en in één fles een bodempje azijn. 

 

Stap 2: Doe in één ballon een zakje bakpoeder en in twee ballonnen ongeveer evenveel 

natriumbicarbonaat. 

 

Stap 3: Trek het tuitje van de ballonnen over de opening van de flessen. 

 

• De ballon met bakpoeder doe je over een fles met water. 

• Éen ballon met natriumbicarbonaat doe je over een fles met water 

• De andere ballon met natriumbicarbonaat doe je over de fles met azijn. 

• Laat de ballonnen zelf slap hangen. 

 

Stap 4: Je gaat dadelijk de ballonnen leeggieten in de flessen. Wat gaat er gebeuren, 

denk je? Probeer het uit. 

 

Wat gebeurt er? 

In twee flessen ontstaat een gas en blazen de ballonnen zichzelf op. In de andere fles 

gebeurt niets. 

 

Hoe zit dat? 

Azijn is een zuur. Dat proef je ook. Natriumbicarbonaat daarentegen is het 

tegenovergestelde van zo’n zuur: een ‘base’. Als je een zuur en een base bij elkaar 

voegt, krijg je een chemische reactie. 

 

Doordat azijn en natriumbicarbonaat met elkaar reageren, komt er een gas vrij: 

koolstofdioxide (CO2). Dat gas zorgt ook voor de belletjes in je frisdrank. Er ontstaat 

zelfs zoveel gas dat de ballon wordt opgeblazen. 

 



Water is niet zuur, dus natriumbicarbonaat reageert niet met water. Die ballon blaast 

daarom niet op. 

 

Bakpoeder bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder natriumbicarbonaat en een 

zuur, bijvoorbeeld citroenzuur of wijnsteenzuur. In het zakje reageren ze niet met elkaar. 

Maar als je ze oplost in water, dan wel. Ook daarbij komt koolstofdioxide vrij en blaast de 

ballon dus op. 

 

 

Waar kom je dat nog tegen? 

Bakpoeder wordt gebruikt om deeg te laten rijzen. De gasbubbeltjes die ontstaan, 

worden gevangen in het natte deeg. Zo wordt je gebak of brood lekker luchtig. Ook 

natriumbicarbonaat kan je gebruiken als rijsmiddel. Dan moet je wel zeker iets zuurs 

toevoegen, zoals citroensap. 

 

Je vindt natriumbicarbonaat niet alleen in je keuken terug, maar ook in je badkamer. 

Gebruik jij wel eens een bruisbal? Daar zit natriumbicarbonaat in, gemengd met een 

zuur. Dat zorgt ervoor dat je bal in het water bruist. Ook iets dat je zelf kan proberen 

maken! Fizzzzzz…… 

 

Zin in nog meer proefjes? https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/


 

Verhalen uit de 
klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ste leerjaar leert lezen met hulp van het 4de leerjaar 
 

4de leerjaar vond het heel leuk  

om een elektrisch spel te maken 😊 

 



 

 
        
 

 

• juf Yana van het 5de leerjaar een tweede kindje verwacht in 

mei? Proficiat, juf Yana! 

 

• het 4de leerjaar nog steeds op zoek is naar véél 

kurkenstoppen? Deze mogen afgegeven worden op de B-

school of aan het secretariaat. 

 

• de kinderen heel erg uitkijken naar de komst van de Sint? 

 

• we hopen dat de Sint voor iedereen wat lekkers brengt? 

 

• eind oktober de kinderen van het 2de en 3de leerjaar naar 

Gitok gingen? Ze maakten daar met hulp van de middelbare 

schoolstudenten een vogelhuisje door te timmeren, te 

schuren en te boren. Hopelijk heeft het vogelhuisje bij 

iedereen al een mooie plaats in de tuin gekregen.  

 

  



 

Bodymap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaren om te bewaren. 

 





 

 
 

 

• Een geweldig dikke merci voor de ouderraad en klusjesman Jan om het 

speelhuis op de speelplaats van de A-school een grondige 

opknapbeurt te geven! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Dikke dank je wel aan de leerkrachten van de B-school die de 

knutselklas zo mooi geordend hebben en vele uren besteed 

hebben aan het ontwarren van wol, nakijken, sorteren, ordenen, in 

bakken verzamelen, naamstickers kleven enz… 
 

 

 

 

 

Proficiat aan de mama en papa van Dwayne en aan grote broer Diaz. 

Welkom lieve Dwayne. 
 

 





 

 

 

 

 

 

do 1 L3 ophalen aan B-school 

vr 2 L6: Belevingsdag e-lab - Gitok 
L1,L2,L3: spelletjesmiddag  

za 3   

zo 4   

ma 5 Sinterklaasfeest 
inenting L5 en L1 
Blauwe klas ophalen aan sporthal 
oudercontacten blauwe klas 

di 6 L3 ophalen aan B-school 

wo 7 20u: ouderraad 
groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 
Oudercontacten blauwe klas 

do 8 L3 ophalen aan B-school 
Oudercontacten gele klas 

vr 9   

za 10   

zo 11   

ma 12 Blauwe klas ophalen aan sporthal 
Oudercontacten gele klas 

di 13 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 

wo 14 groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 

do 15 L3 ophalen aan B-school 

vr 16  
za 17 17.30u kerstmarkt 

zo 18   

ma 19 L6: workshop Draadloos 
Blauwe klas ophalen aan sporthal 

di 20 L3 ophalen aan B-school 

wo 21 8u45: rode klas: kijkmoment 
groene klas afzetten aan Brasschaatsteenweg 
rode klas ophalen aan sporthal 
L4-6: bib (bus) 

do 22 L1: voormiddag: medisch contactmoment op school 
L3 ophalen aan B-school 

vr 23   

za 24 kerstavond 

zo 25 Kerstmis 

ma 26 kerstvakantie 

di 27 kerstvakantie 

wo 28 kerstvakantie 

do 29 kerstvakantie 

vr 30 kerstvakantie 

za 31 kerstvakantie 
 

Maandkalender december 2022 


