Schooljaar 2018 – 2019

Techniek “ magnetisme” in 1A.
Op woensdag 28 november kwam meester Niels ons meer vertellen over
magneten. Reeds in de kleuterklas hadden we over magneten geleerd. Nu
mochten we experimenten doen. Er waren vier werkhoeken waar we
opdrachten moesten proberen op te lossen. Op de foto’s zie je de vier
probleemstellingen : schroeven zoeken die verstopt waren in het zand,
een lego-mannetje dat in de put gevallen was eruit halen, via een doolhof
het hondje naar zijn bot brengen en visjes vangen. Natuurlijk mochten we
dit enkel met magneten proberen op te lossen.

Gedicht ‘Vriendschap’ – 2DI
We brainstormden rond het thema
‘vriendschap’. Daarna maakten we mooie
zinnen. Dat was niet gemakkelijk, maar
uiteindelijk waren we wel heel fier op ons
zelfgemaakt gedicht!

Ik hou heel veel van jou
Zullen we samen spelen nou?
We zijn lief voor elkaar
Zo krijgen we een leuk schooljaar
Ik help een vriend of vriendin
En lach met een grappige zin
Pesten? Nee, dat is niet fijn!
Laat ons samen buiten zijn!

Beste vrienden voor altijd – 2L

Ik ga naar mijn vriendjes en dat maakt me heel blij.
Ik geef graag iets lekkers, zoals taart en een aardbei.
Allerlei zaken gaan doen, zoals naar de bioscoop of naar mijn
thuis.
Spelen met mijn kat en een speelgoedmuis.
Vriendschap is leuk, vrienden zorgen ervoor dat je niet alleen
bent.
Samen leuke spelletjes spelen in de tent.
Ik hou van mijn vrienden.
Ze zijn mijn beste vrienden voor altijd.

Techniek: Een les rond tandwielen in 2L
Meester Niels kwam twee uurtjes een les
geven over tandwielen. Vragen als: “In
welke materialen zitten tandwielen
verstopt?” en “Waarom is ribbelkarton
zo sterk?” werden beantwoord. Het was
zeer leerrijk! Na het theoretische deel
begonnen we zelf te experimenteren…
Kijk hieronder maar eens wat we
allemaal hebben geleerd!

We
met
deze

kregen per twee een doosje
allerlei materialen in. Met
materialen begonnen we
allerlei proefjes te doen. Zo
moesten we een ontwerp
maken met verschillende
tandwielen én kwamen we
weten dat niet alle
tandwielen in dezelfde
richting draaien.

te

Het was een zéér
leerrijke les die wij
héél leuk vonden!

In klas 3 CJ hebben de kinderen veel fantasie. Vanuit een
gekend kinderliedje ontwerpen zij een nieuw muziekstukje.
Zingen jullie mee?

In het bos daar staat een huisje
Keek eens door het vensterraam
Kwam een haasje aangelopen
Klopte aan de deur.
Help mij, help mij uit de nood
Want de jager schiet mij dood!
Laat mij in uw huisje klein
‘k zal u dankbaar zijn!

In het park daar zwemt een visje
Zie toch eens hoe snel het gaat
Komt een reiger aangevlogen
Hapt die met zijn bek!
Help mij, help mij uit de nood
Want de reiger maakt mij dood!
Jaag die vogel heel snel weg
Anders heb ik pech!

Aan de zee vind ik een schelpje
Het is mooi en schittert fel
Komt een hondje aangelopen
Duwt mij in het zand!
Help mij, help mij uit de nood
Want het hondje likt mij dood!
Baasje doe zijn leiband om
Anders ben je dom!

In het hok daar lopen kippen
Zie eens naar hun eitjes fijn
Komt de boer daar aangereden
Neemt de eitjes mee
Help mij, help mij uit de nood
Want de boer die prikt mij dood!
Laat mij heel snel in de wei
Want dan ben ik vrij!

De scholenveldloop
In de bus mocht ik rechtstaan. Ik wou de eerste zijn en de medaille hebben. Het dansje
vond ik niet leuk. Ik had tien kinderen geduwd. Ik kwam als laatste over de meet omdat ik
over mijn schoen was gestruikeld. De appel wou ik niet eten. Er zat een wesp op mijn Tshirt. Toen we terugkwamen, wou ik nog rechtstaan in de bus.
Ilyas (3N)

De scholenveldloop
We reden tien minuten met de bus. Sommige kinderen deden de Fun-run, anderen de
loopwedstrijd. We droegen de turnkledij van de school. Sommige ouders kwamen ons
aanmoedigen. Voor de wedstrijd deden we als opwarming:” Hoofd, schouders, knie en
teen…” . Er waren een paar kinderen van Westakker gewonnen. Die kregen een medaille.
Iedereen die gelopen had, kreeg een appel. Enkele kinderen kregen een wespensteek, maar
gelukkig niet iedereen.
Nina (3N)

De scholenveldloop
De buschauffeur reed ongeveer tien minuutjes naar Koersel. We waren aangekomen. Het was zo
druk! We konden bijna niet wandelen bij de hekken. We moesten wachten, wachten en wachten. Ik
vroeg me af: “Waarom zolang wachten?” Nina en ikzelf warmden ons op. Eindelijk was het aan
ons. We mochten beginnen te lopen. Het was vermoeiend maar ook leuk. Lisa, van het tweede
leerjaar, eindigde op de tweede plaats. We kregen een appel. Die mochten we lekker opsmullen.
Mm…mm…!
Lio ( 3N)

Karaman Emir 4M

MIJN DROOMLAND
1.Hoe heet de plaats?
Narnialand.
2.Waar is het gelegen?
Narnialand is gelegen in mijn kamer achter
de kleerkast.
3.Waarom moeten we die plaats zeker bezoeken?
Narnialand is een plaats waar dieren kunnen praten
en magie een alledaags fenomeen is.
4.Wat kun je er doen?
Beste vriend worden met wezens.
5.Welke bezienswaardigheden zijn er?
Sneeuw, paleis van heks, leeuw en ronde steentafel.
6. Wat is er boeiend voor kinderen?

Het is een betoverd land met allerlei avonturen van
pratende dieren.

*Steekkaart: De panda
woongebied
Lichaamsbouw
Geboorte

Menu

Daar kijk je van op

De meeste panda’s zitten in China.
De Panda’s wegen ongeveer 80-100
kilogram
In het algemeen wordt er één jong geboren.
Dat gebeurt bij het begin van de herfst,
meestal in september. De draagtijd duurt
tussen de 4 en 5 maanden. Als die tijd
ongeveer verstreken is, zoekt het
pandavrouwtje een oude holle boom op.
Daarin brengt ze haar jong ter wereld. Bij
een geboorte is een panda maar 15 tot 17
centimeter lang.
Ze eten 40 kilo bamboe per dag (bamboe
,bladeren enzovoort). De panda eet op een
aparte manier. De meeste dieren gaan met
hun mond naar het voedsel dat ze willen
eten.
Zo kan een panda 100 drollen per dag
leggen. En ze slapen 23 uur per dag.

Miray
Taskiran
,Tuana Bayat,
Lina Ozcan
4M

11 november 2018
We vieren 100 jaar Wapenstilstand.
We maakten elfjes over oorlog en vrede.

Oorlog

Oorlog

Geweld gebruiken

Veel doden

Mensen gaan dood

Niet echt leuk

De oorlog is gewelddadig

Wapens en ook geweld

Slecht

Stop

Oorlog

Vrede

Veel verdriet

Geen oorlog

Geen uitweg meer

Nooit meer wapens

Wij willen geen oorlog

De oorlog is voorbij

Pijn

Joepie

Oorlog

Vrede

Heel erg

Lief zijn

Te veel slachtoffers

Geen haat meer

Komt bijna overal voor

Vreugde in ieders hart

Vluchten

Zalig

Oorlog

Vrede

Niet fijn

Doe mee

Pijn en dood

Help altijd iedereen

Houd de wapens stil

Denk aan Gods droom

Haat

Fijn

Klas 5I

Op zoek naar een schat!!!

Op een dag werd er een schat verstopt in een magisch bos. Drie kinderen Ilse,Krista en Eric
vonden een schatkaart. Ze wilden natuurlijk de schat hebben. Maar een slechte elf,
genaamd Zwarte Bloem, wou de schat ook hebben. De kaart leidde hen naar een mooi
magisch sprookjesbos. Door een gouden en glimmende poort gingen ze naar binnen. Plots
kwam er een heftige bries en de kaart vloog weg. Ze probeerden de kaart te pakken, maar
het lukte niet. De kaart was spoorloos verdwenen. Ze wandelden en wandelden op zoek
naar de kaart maar ze verdwaalden. Ze stapten verder tot een peperkoekenhuis. Ze klopten
aan en een oude man deed open. Ze mochten naar binnen. Daar was de peperkoekenman.
De peperkoekenman zei:” Ik heb nog een kaart maar hierop staat een lange weg.” Hij gaf
hen de kaart. Ze moesten een code invullen. De code was 1211. Ze vertrokken. Na een tijdje
vielen ze in slaap. Dat kwam door een slaappaddenstoel. De paddenstoel werd bewaakt
door een adder. Een uur later werden ze wakker. Ze zagen de adder en liepen snel weg. Ze
kwamen langs het Vingerdorp. Ze moesten een opdracht doen: over een vingermuur
klimmen. De vingers zeiden:” De koning zal jullie helpen. “Ze gingen verder en keken op de
kaart. Ze kwamen een heks tegen. De heks zei: “Knibbel knabbel knuisje, wie staat er dicht
bij mijn snoephuisje?” Zwarte Bloem had ondertussen de kaart gevonden. De kinderen
kwamen bij een elfendorp. De elfen begroetten hen. De kinderen vertelden dat ze de schat
zochten en daarvoor moesten ze door het dorp. Dat mocht. Toen gingen ze verder en
kwamen in Snoepjesland. Ze moesten karamel laten smelten. Ze kregen de sleutel te
bemachtigen. Zwarte Bloem kwam er ook aan. De elfjes vertelden dat ze de sleutel al aan
drie kinderen hadden gegeven. Maar bij de zombie apokalips lag een toverstaf waarmee je
de zombies in snoepsleutels kon veranderen. De poort in Elfenland stond open en Zwarte
Bloem ging naar Snoepjesland. Daar zag Zwarte Bloem de drie kinderen, een elf en de
vinger. Ze zocht snel de sleutel. Die vond ze in een stenen muur. Ze liep verder naar
Snoepjesland waar ze geen sleutel kon bemachtigen. De drie kinderen gingen verder en
zagen een schep uit de grond steken, met als tekst: Graaf tot je de tweede sleutel vindt.
Toen ze de sleutel bijna hadden, kwam de zombie uit de grond. Hij nam de vinger vast. De
vinger werd bijna vermoord, alleen de nagel bleef over. Ze liepen verder en namen de nagel
mee. Plots kwamen ze een draak tegen. De draak zei: “Verroer geen vinger, anders gril ik je
tot een gebraden kip.” Daar kwam ook Zwarte Bloem aan met haar hele leger zombies.

Zij gingen de strijd aan met de draak. De kinderen konden vluchten naar het meer met
haaien. Ze bouwden met takken een vlot en staken over. Zwarte Bloem vocht nog steeds
met de draak. De kinderen kwamen ondertussen aan op het eiland. Ze groeven de schat op.
Ze deden het eerste slotje open. Ze moesten ook de tweede sleutel hebben, maar die was
bij Zwarte Bloem. Gelukkig was er een toverstaf waarmee ze een zombie in een sleutel
konden veranderen. Ze maakten eindelijk de schat open. Er zat heel veel lekkers in dat ze
eerlijk verdeelden. Nu konden ze eindelijk terug naar huis. Wat een avontuur!

Ebe, Niki, Bas en Jürn uit 5I

Techniek in 5K
Samen met de techniekcoach hebben we een speeltuig ontworpen. Ons speeltuig moest voldoen aan 3 belangrijke
criteria: het moest stevig zijn, veilig en leuk om in te spelen. We hebben gemerkt dat het niet altijd even gemakkelijk
is. We waren wel blij met onze resultaten

Het klimtoestel van Noah en Leonardo

De glijbaan van Jonas en Joudy

Het speelhuisje van Heavensly en Paul-Joseph

Het draairek van Chiara en Ensar

De klimkubus van Wout

De springplank van Yaren en Yiling

De schommel van Nisa en Lander

Gekke Stijn
Een nieuw klasgenootje is best fijn.
Ik vroeg zijn naam hij noemt gekke Stijn.
Hij is best wel raar.
Hij wordt elf dit jaar.
Wij zullen voor eeuwig vrienden zijn.

Vriendschap
De beste Hendrik woont in Balen
Hij lijkt op Patrick en kent talen.
Hij rolt er graag.
Maar toch niet vandaag.
Want niemand komt hem op school halen.

Vriendschap
Er zat een meisje helemaal alleen.
Zonder vrienden om haar heen.
Dit vond Tim niet kloppen,
dus ging hij met zijn moppen
de hele school foppen.
Want zo een lief meisje
heeft nog niemand gezien.
Maar nu heeft ze wel één vriend.

6E

Kennismaken met Plastic LAB en magnetisme.
Op 23 oktober 2018 werden we met de auto naar Sint-Jan gebracht door onze ouders.
Daar aangekomen bracht een mevrouw ons naar een speciaal lokaal.
Tijdens de voormiddag bezochten we het " Lego Lab".
Er werd een ongesorteerde zak restafval omgegooid en wij moesten die sorteren.
We kregen een uitleg over de vervuiling van de zee. Daarna werden we in groepen verdeeld om een
sorteermachine te bouwen.
Zo konden we het plastic onderscheiden van het andere materiaal. Onze sorteermachine moesten we
achteraf voorstellen aan de andere groepen. Dat was best leuk. Tijdens de middag gingen we ergens op
een grasveld eten.
Het was er best gezellig.
In de namiddag bezochten we het plastic-lab. We moesten daar ons meegebrachte plastic ( code 6 )
verwerken, tot kleine stukjes. Eerst moesten we die kleine stukjes verdelen over een plaat.
De plaat met die stukjes op ging in een oven van 200°. Achteraf ging die plaat in een machine die de vorm
maakte. Wij hadden voor een auto gekozen. Daarna mochten we een gsm-houder maken.
We kregen een plastic plaatje en moesten dat onder een heet draadje leggen.
Wanneer het stukje heet was gemaakt, kon je het vouwen.
Alles lukte perfect. Vervolgens mochten we werken met piepschuim. We tekenden een figuur op het
piepschuim.
Dan konden we de gekozen vorm uitsnijden met behulp van een hete draad. Onze concentratie was hoog.
Zo kwam er een einde aan een leerrijke dag. Tijd om huiswaarts te keren en zeker de moeite om ook eens
te doen.

Yaren, Lore J en Fatih van 6F

Limericks over vriendschap
Er was een jongen uit Beverlo
Hij liep met veel plezier naar de zoo.
Hij had maar één wens.
Want hij was een mens.
Hij wilde geen beet van deze vlo.
Batin
Ik heb een hele goeie vriendin.
Zij viel ineens keihard op haar kin.
Zij ging graag naar school.
Ze bleef mijn idool.
Ook nu had ze het steeds naar haar zin.
Flo
Ik heb een lieve goede vriendin.
Zij kwam uit een heel aardig gezin.
Bij haar ben ik graag.
Ook al praat ze traag.
En zij is een lieve zeemeermin.
Lore G
Ik heb een vriend en die is heel lief.
Hij kocht een huis met heel veel massief.
Hij heeft een knappe zus.
Die geeft mij een kus.
Ze is voor altijd mijn hartendief.
Bora
Er was een meisje zonder vriendin.
Zij had een vriend als huisdier, een spin.
Maar geen vriend als mens.
Toch had zij één wens.
Samen genieten met het gezin.
Kayra
Belangrijk voor het leven.
Het doet me steeds weer harder zweven.
Ik zie haar zeer graag.
Het trilt in mijn maag.
Wij zullen elkaar een lach geven.
Yaren

Ik heb een vriend en die is heel lief.
Hij is altijd eerlijk en geen dief.
Hij heeft twee zussen.
Die wil ik kussen.
Daarom ben ik nog zijn hartendief.
Berra
Ik heb een hele slimme vriendin.
Zij studeert heel goed voor een kokkin
Zij gaat het halen.
Mag ik betalen?
In lekker eten heb ik steeds zin.
Kadir
Een kind is gevallen in de hof.
De hulp van haar vriendin vond ze tof.
En toen was ze blij.
Dat was dankzij mij.
Steeds praten zij met veel woorden van lof.
Fatih-Erdem

Ik was twee jaar weg van dit gebouw.
Maar vele vrienden bleven me trouw.
Ik hou van een vriend.
Die me steeds bedient.
Omdat ik veel van vrienden hou.
Lore J

Er is een lief meisje op een plein.
Ze staat eenzaam naast het fontein.
Er is een hoge berg.
En die was heel erg.
Dat vond het meisje niet heel fijn.
Habibe

Ik heb een vriend en die is heel lief.
Als voetballer is hij erg sportief.
We hebben veel poen.
En kunnen niet veel doen.
Wij zijn op de speelplaats zeer actief.
Mustafa

Wat keken we uit naar de komst van de Sint op school en in de klas.
We knutselden een pietenmuts, oefenden een dansje en maakten een cadeautje.
In de klas speelden de kleuters vaak Rommelpiet en Opruimpiet.
Opruimpiet was dan altijd boos op Rommelpiet.
Nog eens dank u Sinterklaas voor al het lekkers en het mooie speelgoed.

1ste/2de kleuterklas juf Gudrun

Voorleesavond in de peuterklas en 1ste kleuterklas
Goudlokje en de 3 beren

Tijdens de voorleesavond luisterden onze lieve kleinste kleutertjes naar het
verhaaltje van Goudlokje en de drie beren. Het was een erg mooi verhaaltje
over een meisje dat op bezoek ging in een berenhuisje. Daar vond ze lekkere
pap die ze helemaal opsmulde, ze vond een stoeltje dat perfect paste maar
helaas brak er een pootje af. Tot slot sliep ze in een klein berenbedje zo zacht
als haar eigen bedje.
De kleutertjes hebben erg genoten van het verhaaltje in hun mooie pyjama met
al hun lieve knuffels.

Heksenpudding maken in de derde kleuterklas
Tijdens het thema Halloween werkten we in de klas rond het boek ‘Nieuwsgierige Lotje’. In dat verhaal
kwam Lotje de kookheks tegen en ook wij wilden wel eens kookheks spelen. We maakten zelf
heksenpudding met muizenkeutels.

Thema ‘Sinterklaas’ in de klas.

Tijdens het thema Sinterklaas bepaalden de kleuters zelf de focus. Er zat van alles in de schatkist van Loeloe
zoals schoenen, speelgoed, vingerpopjes, speelgoedfolders, houtskool, letterkoeken, pepernoten…Wat de
kleuters het meest interesseerde was het speelgoed en al het lekkers zoals letterkoekjes, mandarijnen…
Elke dag was er een waarneming van iets lekkers…mandarijnen, letterkoekjes, speculoos, chocolade,
pepernoten…
In de klas hadden we ook een aftelkalender: nog 14 nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas…Elke dag plakten
we een mijter op de aftelkalender. Het wachten duurde lang!
We leerden de begrippen licht en zwaar, lichter en zwaarder… met speelgoed en de zak van Sinterklaas. Ook
leerden we de begrippen: op, onder, boven, naast, voor, achter, tussen, rond…veraf en dichtbij met
speelgoed…Vol, leeg, bijna vol, bijna leeg leerden we met pepernoten en letterkoekjes en bekertjes. We
maakten ook groepjes van 2-3 pepernoten, letterkoeken.
In de hoeken konden de kinderen pakjes na leggen met duplo-blokken, een memory spelen met echte schoenen.
Er was ook een memory met bekers en letterkoekjes…en een ontdekdoos met pepernoten en letterkoeken waar
de kleuters met een pincet de koekjes konden nemen en hun bekertje konden vullen.
Om een goede zwarte Piet te zijn moesten we hard oefenen met de zwarte Pietenomloop. Op het dak lopen,
door een schoorsteen kruipen, pakjes in de schoorsteen gooien, van dak tot dak springen…Dat lukte wel prima!
We knutselden ook een Zwarte Pietenmuts. Eerst plakten we patronen op de Pietenmuts: vb. geel, blauw, geel,
blauw… Daarna konden we verschillende technieken toepassen: knikkerverven, rijden met auto’s in de verf en op
ons Pietenmuts, en stempelen met blokjes en verf…
We knutselden ook een Sinterklaasje om ons snoepgoed in te stoppen. Daarvoor hebben we moeten knippen op
een lijn en prikken met een priknaald…
We maakten ook ‘De staf van Sinterklaas’ met patronen.
Met schrijfdans tekenden we ‘De boot van Sinterklaas’ met rechte lijnen en gebogen lijnen.
We leerden ook een dansje voor Sinterklaas; De zwarte pietenpolonaise…Samen met de kindjes van juf. Gudrun
hebben we het dansje vaak geoefend om goed te kunnen dansen voor de Sint en de Pieten.
Op een morgen vonden we zoveel rommel in de klas. De rommel-Piet was langs geweest, hij had heel veel rommel
gemaakt in de klas. Dat vonden we niet fijn. En we misten ook 3 spullen: Loeloe, de klaspop, en 2 dingen van de
kalenders. De kleuters hebben de klas helpen opruimen.
Goed dat we de verdwenen spullen nog hebben gevonden!

De kindjes van juf. Rabia

Hallo allemaal,
De herfst is weer in het land.
Op een mooie dag in oktober gingen wij op
herfstwandeling in Koersel.
Tijdens de voormiddag ging een heks met ons op pad
in het bos. Onderweg moesten we allerlei opdrachten
uitvoeren. In de namiddag mochten we gaan spelen
in de speeltuin. We vonden het een leuke dag.
In de klas leerden wij bij WO ook veel nieuwe dingen
over de herfst. In het hoekenwerk mochten we een
eikel knutselen. Tijdens drama en beweging
dwarrelden we als een blad door de klas.
Tijdens taal maakten we met geleerde letters
woordjes.
Hieronder laten we zien wat we al kunnen schrijven.

van 1T

