Schooljaar 2014 - 2015

Gebed met Kerstmis
In deze kerstdagen is het overal gezellig,
vooral als er lichtjes branden
en de kerstbomen zo mooi versierd zijn.
De mensen worden er vriendelijk van.
Lieve God,
wij vragen U dat het feest van Kerstmis
alle mensen vriendelijk mag maken.
Dat er zó vrede op aarde mag komen.
Dat wilde Jezus graag.
Laten wij vriendelijk blijven
en geen ruzie meer maken.
Amen.

Voorleesavond
Op maandag 10 november was het
voorleesavond. Een hoekje in onze
klas was omgetoverd in een
Hekselien-huisje, we waren daar in
onze pyjama! Het was een heel leuk
en spannend verhaal. In onze klas
hebben we ook heksentaal geleerd.
De mama’s en papa’s mochten ook
gaan luisteren naar het verhaal bij
juf Liesbeth en juf Lotte. Voor en
na het voorlezen konden we ook
naar de boekenbeurs gaan,
sommigen mochten er een mooi
boekje uitkiezen. Samen met onze
juf zijn we ook naar de
boekenbeurs geweest, we mochten
er een boekje kiezen om in de klas
te lezen. Hopelijk mogen we volgend
jaar opnieuw naar de voorleesavond gaan!
De kleuters van juf Monique

Woensdag, 15 oktober 2014 : SVS voetbaltornooi.

5I

Enkele sportieve jongens uit 5I en 6F schreven zich in voor het voetbaltornooi.
De zon scheen. Dit moest wel een mooie namiddag worden.
De jongens hadden er zin in.
Na het opwarmen, begonnen de wedstrijden.
Iedereen was wel wat zenuwachtig.
Maar wat speelden onze jongens goed. Ze wonnen elke wedstrijd. Het was een goed team.
Ze speelden goed samen en hadden veel plezier.
Verdiend eindigden ze dan ook op de eerste plaats. De trofee mocht mee naar Westakker.
En een lieve mama zorgde voor een lekkere beloning.
Nog eens een dikke proficiat jongens!

Hiep Hiep Hoera!!!
Jules is jarig en dat vieren we met een heel
groot feest! (kleuters van Juf Lotje)
Cadeautjes voor Jules

Samen dansen

Lekkere frietjes eten

Limericks

Er was eens een man uit Laren ,

Een roodharige meneer uit Looi

hij ging op een dag naar Slagharen .

had vijf vogels in een kooi.

Hij ging met de boot

Maar eentje vloog weg,

en schaamde zich dood.

wat een dikke pech.

Hij wist niet meer hoe hij moest varen .

Hij zat verstopt in een hoopje hooi.

Eray

Elisa

Een dikke controleur uit Londen
had veel te dikke grote honden .
Eentje brak een poot,

Een meneer uit het kleine dorp Paal,

die poot zag heel rood .

hij had geen haar meer , dus was hij kaal .

De rest liep nog een laatste ronde .

Hij at te veel brood,

Rhune

toen ging hij dus dood.
Zijn begrafeniskist was van staal.

Een grote schildpad uit de stad Boom,

Mauke

ze was niet snel maar wel heel erg sloom .
Ze was heel erg traag,
dat wou ze niet graag.

Een heel oude man uit Beringen,

Supersnel zijn was haar grote droom .

ging les geven over delingen.

Lina

Een kind werd heel boos,
hij gaf het een roos.
Dan begon de jongen te zingen.
Bugra

Tijdens de voorleesavond las juf Chantal van 2cc het verhaal
‘Hekselien en elfje Fien voor. Voor de kinderen was het een avond
om nooit te vergeten. Lees en kijk mee!

Ik vond het heel leuk. Ik had op de kussens mogen gaan zitten. De juf had heel mooi
voorgelezen en ik had kaarsjes mogen uitblazen. We zaten in een soort spooktent.
Ferre

Het was heel heel leuk. Juf Chantal heeft ons het verhaal ‘Hekselien’ voorgelezen. De draak
was ziek en al zijn kleuren gingen weg.
Raziye

De hele klas was mooi versierd. De kaarsen vond ik heel mooi. De kleine hoek was gezellig.
Het verhaal ‘Hekselien’ vond ik zeer mooi.
Berra

Het was heel grappig en leuk.
Isha

Het was een heel spannende avond. Het verhaal was
leuk.
Mirac

Ik vond het heel leuk maar ik zag de prenten niet zo goed omdat het donker was. Juf Chantal
moest het licht aandoen om de prenten goed te laten zien.
Ecem

Het was heel gezellig. De juf had mooi voorgelezen. Het was grappig en ook heel spannend.
Nicola

Bonkie was ziek en Hekselien maakte een toversap.
Sueda

Het was spannend en leuk.
Kayra

Ik vond het verhaal leuk en ik vond het ook heel gezellig.
Adam

Het verhaal was heel leuk.
Yaren

Zotte zinnen uit 5I.
Elke dinsdag kam ik mijn haar met een tandenborstel…
Omdat ik mijn haar ook eens wil poetsen.
Omdat ik mijn tandenborstel mooier vind dan mijn kam.
Omdat mijn kam weer eens stuk is.
Omdat ik geen zin heb om mijn kam te pakken.
Omdat mijn haar dan naar munt ruikt.
Omdat mijn haar dan mooier is.
Omdat dat geluk brengt.
Daarom kam ik mijn haar elke dinsdag met een tandenborstel. ( Zita )

Morgen word ik een ninja van chocolade…
Omdat ik dan sterren van choco kan gooien.
Omdat ik dan lekker ben.
Omdat ik dan een chocoladen zwaard heb.
Omdat ik dan veel chocolade kan eten.
Omdat ik dan chocostad kan redden.
Omdat ik dan op een chocoladen draak kan rijden.
Omdat ik dan chocotof ben.
Daarom word ik een ninja van chocolade. ( Jack )

In het weekend slaap ik in de lucht …
Omdat ik dan met de vogels kan spelen.
Omdat ik de hele tijd naar buiten kan kijken.
Omdat ik dan hoger slaap dan iedereen.
Omdat het er lekker fris is.
Omdat ik me achter de wolken kan verstoppen.
Omdat ik me niet moet omkleden, want niemand ziet me.
Omdat ik niet moet leren, want het is weekend.
Daarom slaap ik in het weekend in de lucht. ( Ilena )

Het schooljaar lijkt nog maar net begonnen. Het is alweer bijna Sinterklaas.
En zoals het liedje zegt “ Ooh, kom maar eens kijken…. “, wil ik iedereen uitnodigen om eens goed te
kijken naar die flinke rakkers van mijn klasje. Hier laten ze zien hoe hard ze gewerkt hebben om nu al
te kunnen lezen, schrijven en rekenen.
Klas 1A

Thema: ‘Herfst’
Tijdens het thema ‘Herfst’ luisterden we naar de volgende verhalen:
Het verhaal: ‘Rikki en de eekhoorn’
Op een mooie herfstdag vindt konijntje Rikki een eekhoorntje in het
bos. Hij denkt dat de eekhoorn slaapt, maar volgens zijn vriendinnetje
Anni is de eekhoorn erg ziek. Samen brengen ze het diertje naar
mama. Zij kijkt naar de eekhoorn en zegt: ‘Hij is dood’. Maar wat
betekent dat?

Het verhaal: ‘Anna en de herfst’
Het is herfst! Anna heeft haar laarsjes en regenjasje aan en helpt papa in de tuin.
Daarna gaan ze samen op ontdekkingstocht in het bos. Maar dan begint het hard te
waaien... Een vrolijk en leerrijk verhaal over een avontuurlijke herfstdag.
Verder deden we de volgende activiteiten:
-

‘Egeltje prik’: We hebben de egel eerst bruin geverfd en daarna hebben we er strepen in
gekrast met een vork (de stekels van egeltje).

-

We leerden de liedjes: ‘Geel en bruin en rood’ en ‘Nootje, nootje, sapperlootje’

-

Animatiefilm ‘Jules in het bos’
Jules vraagt opa samen te wandelen in het bos. Hond mag
ook mee. Met regenjas en laarzen aan vanwege de donkere
regenwolken voelt Jules opeens een tik op zijn hoofd. 'Dat
was geen regendruppel, zegt opa. Er viel een eikel op je
hoofd'.

-

Liedjestekening ‘kriebelblaadjes’: Bij deze liedjestekening laten we de blaadjes kriebelen,
strepen naar beneden en naar boven voor takken …stippen om de vruchtjes te pakken.
Het eindresultaat van de tekening is niet het belangrijkste. Het gaat om de ervaring van
het moment zelf. Grof- en fijn-motorische oefeningen, grote en kleine uitdrukkingen met
het hele lichaam.

-

Kastanjes en eikels rapen en de herfstvruchten waarnemen, waarneming van de dieren in
het bos…

Tenslotte zijn we met alle kleuterklassen naar het bos geweest om een herfstwandeling te
maken. We ontdekten allerlei dingen in het bos; bladeren in verschillende kleuren, paddenstoelen,
insecten… We verzamelden heel wat dingen in het bos om mee te nemen naar onze klas.

Groetjes,
Juf. Rabia en de kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas.

De herfstwandeling van het derde leerjaar.
Onze herfstwandeling was heel speciaal. In “het Webbekoms Broek” in Diest trokken we ten strijde
om de biodiversiteit te beschermen. Dat deden we als echte soldaten, met de juiste kleren en het
juiste materiaal. We werden ingedeeld in pelotons. Ieder van ons had een rang . De ontmijners
zorgden ervoor dat de” bommen” onderweg onschadelijk gemaakt werden, de verkenners zorgden
ervoor dat we niet verloren liepen,…

We leerden de omgeving van het Webbekoms Broek kennen en ontdekten hoe de natuur op
verschillende manieren bedreigd wordt door de mens. Maar we zagen gelukkig ook dat de mens
probeert om de natuur weer een handje te helpen.

Onze tocht bracht ons langs de Diestse wallen, waar we ook nog een hoop te weten kwamen over
hoe heel vroeger een stad verdedigd werd. Fijn om te weten dat in de oude ruïnes veel diertjes een
schuilplaats gevonden hebben.

Nadat onze verkenners ons veilig terug naar de startplaats gebracht hadden, konden we picknicken
onder een stralend zonnetje.

Namiddag haalden we ons hart op in de speeltuin en de kinderboerderij van “De Halve Maan”.

Het was een ontzettend leuke dag!!!

De kinderen van het derde leerjaar

We spelen een spel in Westakker!
In onze school willen we inzetten op de
spreekvaardigheid van onze leerlingen.
Om dit te verbeteren spelen we elke maand
gezelschapsspelletjes in de klassen van het
lager.
De leerlingen van het derde en het vierde leerjaar spelen klasgebonden.
In het eerste en het tweede leerjaar
krijgen ze dan weer de hulp van de
leerlingen uit het vijfde en het zesde
leerjaar.
We kunnen alleen maar spreken over
een succeservaring!
De spelletjes worden uitgelegd door de oudere leerlingen en ze
begeleiden de kleintjes bij het spel. Juffen en meesters zijn
overbodig !

Juf Peggy

Tip voor thuis:
Zet de tv eens uit en speel samen met je kind(eren) een spel,
je zal zien hoe leuk en leerrijk het is!

Zeynep – Irem Kuscu 4M

Westakker is het best.
Westakker kampioen niks aan te doen.
In Westakker zijn we allemaal samen.
Ik vind de grote eik het mooist in Westakker.
Het is heel leuk in Westakker.
Zelfs super.
Westakker is echt de kampioen van al de scholen .
“Vele kinderen samen zoals het hoort” :
is de leukste en mooiste zin van het hele lied.

De bezige bijtjes van 2I
-------------------------------------Wist je dat…
… we al veel nieuwe dingen hebben geleerd in het tweede
leerjaar?
… we al kunnen tellen tot 100?
… we de vlaggenparade heel fijn vonden?
… we ook wel heel veel werk hadden aan onze vlag?
… we al verschillende maaltafels kennen?
… we goed oefenen op Bingel?
… we al veel onthoudwoordjes kennen?
… we voor de eerste keer naar het verkeerspark zijn geweest?
… we ook al zijn gaan zwemmen in het nieuwe zwembad?
… onze bosdag superleuk was?

… Godwill nog niet zo lang bij ons naar school gaat?
… we pompoensoep maakten in de klas?
… die soep heerlijk was?
… onze juf een verhaal over een piraat heeft voorgelezen op de
voorleesavond?
… het toen supergezellig was in onze klas?
… leerlingen van 6N samen met ons spelletjes zijn komen spelen?
… we dat heel fijn vinden dat zij dat doen?
… we maandelijks naar de bibliotheek van Beringen gaan?
… daar veel leuke boekjes zijn voor ons?
… we hopen dat we nog veel leuke momenten gaan beleven?

WELTERUSTEN KLEINE BEER
In de klas vertelden we het verhaal van “Welterusten kleine beer“.
De kleuters waren zeer betrokken bij het verhaal, we hebben het
voorgelezen, het verteld met de prenten van de kamishibai en we
hebben het verhaal uitgebeeld. Mooi om te zien !
Het ging als volgt : Kleine beer en grote beer hebben de
hele dag buiten gespeeld, maar plots wordt het donker en
ze stappen naar huis.
“Bedtijd “, zegt grote beer en kleine beer gaat
heel braaf in z’n bedje liggen maar oei, hij kan
niet slapen, hij is bang in het donker.
“Wacht”, zegt grote beer. Ik breng je een lampje, maar het lukt nog
niet om te slapen . Grote beer brengt een lampje dat een beetje
groter is.
“Nu zal je wel kunnen slapen”, zegt hij. Maar
hoe goed kleine beer zijn best ook doet om te
slapen……. Het lukt hem niet. Hij is nog bang.
Grote beer brengt de grootste lamp die hij
heeft maar helaas…. Kleine beer is nog steeds
bang. Hij wijst naar buiten en zegt: “ Daar
…daarbuiten is het donker.”
Samen trekken ze naar buiten, het is er rustig en stil, alleen de sterretjes en de
maan zijn van de partij .
Grote beer wandelt wat rond met kleine beer op zijn
arm en ja hoor ineens slaapt kleine beer. Stilletjes gaat hij
terug naar binnen om verder in z’n boek te lezen….
Maar ook hij valt stilletjes in slaap in z’n zetel…
Welterusten lieve beren !!!
De kleutertjes , juf Wendy en juf Gerd wensen iedereen :
VREDIGE FEESTDAGEN

De visplaneet.
Deze visplaneet ligt in de ruimte
vlakbij Mars.
Je kan er heel veel verschillende
vissoorten zien. Ook kan je in
sommige gebieden zwemmen
tussen de historische vissen.
Je kan ook naar een vismuseum
gaan, of enkele visstandbeelden
bezoeken.
Je kan er ook veel leren over de
vissen die hier leven.
Er wordt hier enkel gekookt met de vele verschillende soorten zeewier. Je kan
er verrassend lekkere dingen mee maken.
De toeristische dienst is er
direct bij de aankomst in de
luchthaven.
Er zijn verschillende grote
vishotels verspreid over de
planeet.
Er is een ruimtebus tussen de
Aarde en de Visplaneet. De reis
duurt ongeveer een halve dag.
De ruimtebus kun je boeken
vanaf 127 euro, in de hotels kun je voor elk budget wat vinden.

Lars Lippens 4M

Schrijfopdrachten zesde leerjaar
Limerick
Een dikke meneer Trom uit Namen.
Kocht een diamant voor zijn dame.
Mevrouw was heel blij.
Dit kreeg ze in mei.
Nu waren ze gelukkig samen.
Amir.
Er waren eens heel veel bananen.
Maar die moesten zich wel veel schamen.
Wist je niet waarom?
Ze lachten zich krom.
Toen viel een banaan uit de ramen.
Jill W.
Een prinses wordt gedood door een slang.
Deze prinses wordt ineens heel lang.
Ze valt van de berg.
Ik vind het niet erg.
Omdat zij terug kan leven heel lang!
Hamza
Een der tweelingbroertjes uit Namen.
Tante was dolblij dat ze kwamen.
Ze nemen een bad.
Ze hebben een kat.
Ze hebben als achternaam Lanen.
Kobe
Ik trap tegen een bal in de goal.
Na deze score vind ik een kool.
Ik spring in de lucht.
Dan slaak ik een zucht.
De bal hangt nog steeds onder mijn zool.
Furkan
Een lieve leuke vrouw uit Assen.
Wou haar man weeral eens verrassen.
Ze had het zeer heet.
En liet toen een scheet.
Hij dacht: ze gaat me weer vergassen.
Ezgi

Persoonsbeschrijving
Anime vind ik heel fijn.
Uranus is een planeet.
School vind ik interessant.
Talen vind ik leuk.
In de VS ben ik geboren.
Noormannen vind ik cool.
School vind ik leuk.
Centen krijg ik voor mijn nieuwjaar.
Huiswerk vind ik handig.
Uitslapen in het weekend doe ik niet.
Romeinen vind ik heel cool.
Mijn mama heeft een nieuw huis.
Alexander is mijn tweede naam.
Natuurkunde kan ik niet zo goed.
Steve is de naam van mijn broer.
Austin
Vissen vind ik leuk in de zomer.
Ik vind het niet leuk als ze me eurocent noemen.
Niemand eet evenveel als ik.
Chiro is een van mijn hobby’s.
Elke keer als ik een tien heb op een toets krijg ik één euro van mijn
ouders.
Niemand van mijn klas is zo lenig als ik.
Taart vind ik heel lekker.
Lippens is mijn achternaam.
Ik heb suikerziekte.
Praten doe ik thuis altijd.
Pyjama’s zijn altijd veel te groot bij mij.
Egels wonen in mijn tuin.
Nero vind ik een leuke strip.
Slangen vind ik raar.
Vincent

Als ik in de klas ben, is het fijn.
Nooit verveel ik mij.
In het leven ben ik vrij.
Soms leer je bij.
Straks is het tijd.
Als het school uit is, heb ik spijt.
Allemaal samen kunnen we veel.
Geen rommel in mijn kamer is tof.
Oasis drink ik graag.
Uitdagen doe ik niet.
Netjes ben ik wel.
Altijd wil ik op tijd op school zijn.
Dat ben ik helemaal.
Anissa

Jij bent blij met mij.
Uien vind ik niet lekker.
Luisteren doe ik graag.
Ik ben twaalf jaar.
Deuren openlaten is iets voor mij.
Eindelijk mag ik schrijven over mij.
Shoppen is mijn hobby.
Eten doe ik ’s middags op school.
Mooie kleren zijn iets voor mij.
Ezgi en Nazli zijn mijn vriendinnen.
Rijmen doe ik graag.
Chocolade vind ik lekker.
Iedereen hoort erbij is mijn slagzin.
Julide

Opstel
De klasgenoot die ik ken, heeft een heel grappig karakter. Als we
soms aan het spelen zijn, praat ze met een piepstemmetje. We
kennen elkaar al heel lang. We hebben nog samen in de wieg
gelegen. Haar hobby’s zijn: zwemmen, dansen, chiro en tekenen. Ze
heeft een kat, een hond, drie kippen en drie kuikentjes. De persoon
die ik voorheb, heeft blond haar, bruine ogen en een beetje
krulletjes. Mijn oma en opa wonen naast haar. Ooit mochten we niet
bij elkaar spelen, dus probeerden we het hek kapot te maken. Ze
wordt in december elf jaar en ze gedraagt zich altijd heel grappig . Ze
helpt mij altijd. Ze heeft mij al geholpen met: een spreekbeurt en
toen ik gepest werd, hielp ze mij ook. Weet jij wie ik bedoel?
Joyce

De klasgenoot die ik ken, heeft bruin haar. Hij heeft bruine ogen en is
elf jaar. Hij is jarig op 28 april. Zijn karakter is grappig. Zijn gedrag is
braaf en leuk. Hij houdt van de kleur blauw. Zijn hobby is voetbal. Hij
woont met papa, mama en twee broers. Hij heeft een hond, die heet
Lucas. Wiet jij wie ik bedoel?
Berkay

De klasgenoot die ik ken, heeft zwart, lang haar. Ze is twaalf jaar en
verjaart op 12 september. Ze heeft geen huisdieren. Haar twee
lievelingskleuren zijn blauw en paars. Ze danst heel graag. Van
karakter is ze heel lief. Op school is haar haar meestal los. Ze heeft
een broertje, die zit hier ook op school. Zij heeft ook nog bruine ogen.
Haar moeder is kapster. Weet jij wie ik bedoel?
Lina

Hoe leren?
1. In de klas geef ik veel aandacht aan de leerkracht. Ik let goed op en werk goed mee.
2. Mijn tweede voornemen is veel uitleg vragen aan de meester als ik het niet snap.
3. Mijn boeken moet ik ordelijk houden. Ik moet ze ook goed verzorgen, zo blijven ze
netjes.
4. Als ik mijn les leer, schrijf ik vaak sleutelwoorden op. Dat helpt me om beter te
onthouden. Ik moet het vaak bij oefentoetsen gebruiken. Zo leer ik mijn les heel
goed.
5. Als ik iets moet doen, moet ik goed op tijd beginnen. Anders kan het zijn dat ik
vragen heb, of het niet af krijg.
6. Ik moet mijn tekst altijd minimum twee keer lezen, dan kan ik de woorden beter
begrijpen.
7. Thuis moet ik ook op tijd beginnen met mijn huiswerk.
8. Ik moet een rustige omgeving hebben, zo kan ik beter leren.
9. Ik moet een ordelijke kamer hebben. Er moet niks opstaan waarmee ik kan prullen.
10. Een tv is ook niet nodig, want dan kan ik mijn huiswerk niet goed maken of mijn les
niet goed leren.
11. Ik doe eerst een herhaling van wat ik in school heb gedaan, zo zit het beter in mijn
hoofd.
12. Als ik aan het leren ben of huiswerk aan het maken, zet ik nooit muziek op. Dat
stoort me een beetje.
13. Mijn werk moet ook ordelijk zijn. Ik mag geen gescheurde of gekreukelde blaadjes
aan de juf of meester geven. Ook moeten alle lijnen met een meetlat getrokken zijn.
14. Ik mag nooit te snel afgeven of te snel werken want dan heb ik altijd een heleboel
fouten.
15. Ik moet mijn les en mijn toetsen altijd nakijken.
Emre

1. Ik zorg dat er niks op mijn bureau staat, zo kan je beter je les leren.
2. Je moet heel goed opletten in de klas.
3. Als je iets niet snapt, moet je direct je vinger opsteken.
4. Niet slordig schrijven, anders kan je niet goed leren.
5. Thuis kan je beter oefentoetsen maken.
6. Je moet ook heel goed meewerken in de klas.
7. Ik begin op tijd met mijn les te leren.
8. Ik vind dat je na school je les moet nakijken.
9. Voordat de bel gaat, moet je in je agenda kijken of je alles bij hebt om te leren.
10. Je moet een rustige kamer hebben om beter te kunnen leren.
11. Voordat je gaat slapen, moet je je boekentas nakijken.
Nazli

Om mooi in te kleuren

