Wij zijn misschien de kleinste, maar kunnen
al grootste dingen:
•

Wij doen zelf onze jas aan

• Wij hebben geen pampers
meer nodig.
Gaan zelf naar het toilet!!

De peuters – rode klas

Wij knuffelen veel!

Een actieve klas!

K1A
We dagen onszelf uit!

Samenwerken maakt de groene klas bijzonder.
Wij trachten zoveel mogelijk de kinderen te laten
samenwerken aan een gemeenschappelijke activiteit.
Dit kan zijn een puzzel of een gezelschapsspel.
We maken ook dikwijls een groepswerk waar we allemaal aan
knutselen.
Ook bij dagelijkse activiteiten zoals jassen aandoen of
boekentas maken stimuleren we de kinderen om elkaar te
helpen.
Op deze manier vergroten we het groepsgevoel en geven we
een duidelijk signaal dat we een groep zijn.
En dat iedereen in onze klas telt !

Een speciaal koffertje

Blauwe klas

In onze klas staat een rieten koffertje op de kast. Elke
dag in de namiddag, brengt de juf het in de kring.
Het is gevuld met kleine doosjes waar versjes of
spelletjes in zitten. In de koffer zitten ook enkele
balletjes en twee plastiekspinnen. Verder ook nog twee
stokjes met een lang lint eraan. En een balletje met een
belletje erin. Dat belletje kan je bijna niet horen, dan
moeten we heel stil zijn.
De helper van de dag mag een doosje of iets anders uit
de koffer kiezen. Daar verzint de juf dan iets leuks mee.
Als dat spelletje klaar is, mag de helper een jongen en
daarna een meisje kiezen die ook iets uit de koffer
mogen halen.
We spelen dus elke dag voor we naar huis gaan nog 3
keer iets leuks. Soms een versje, soms een lied, maar
altijd heel plezant!

Wat K2B, oranje klas, zo bijzonder maakt…
Is dat we zo flink kunnen samenwerken en spelen.

De vrienden van de paarse klas leren samen spelen en werken.
Als grootste vrienden van de kleuterschool proberen wij als vrienden van de
3e kleuterklas zorg te dragen voor elkaar en voor anderen. Elkaar helpen als
we een probleem hebben. Samen nadenken en praten hoe we problemen
kunnen oplossen. We proberen een voorbeeld te zijn voor anderen. We
leren om samen te werken en samen te spelen. We proberen te werken aan
onze zelfstandigheid en laten zien dat we elke dag weer een beetje meer
groeien in onze ontwikkeling.
We zijn er voor elkaar.

Wat maakt onze klas zo bijzonder?
In de roze klas kunnen we heel goed zorgen voor
elkaar. Als iemand iets niet goed begrijpt of niet
weet liggen in de klas, of als iemand zijn jas niet
goed kan dicht doen, of hulp nodig heeft bij het
maken van zijn boekentas… Dan staan wij altijd
klaar om elkaar te helpen.
Ook de juf helpen wij heel veel. Als zij ons iets
vraagt, dan zijn er altijd vrienden die meteen alles
laten vallen om te helpen.

K3B

Wat maakt L1a zo bijzonder, hier moeten we eens over
nadenken. In onze klas leren we lezen. We hebben heel wat
letters aan onze letterlijn hangen. Ook de wandplaten met de
kernwoorden kleuren onze muur. Leren rekenen tot 10
vinden we heel speciaal. Ooh, leren we dit jaar tot 20? Dat is
echt wel veel.
Een leuke vriend in onze klas is Koekie. Dat is
onze klaspop. Hij is heel grappig, hij helpt en
troost ons waar het nodig is. Bij onze
verjaardag komt hij een dagje bij ons op de
bank zitten. Weet je dat hij heel veel koekjes
eet? Koekie verstopt zich ook graag in onze
klas en brengt af en toe iets mee waar we over leren. Maar
wat onze klas het allerbijzonderste maakt is dat we af en toe
omgekeerd op onze stoel mogen zitten. Dit vinden we echt
grappig!

Dit kunnen delen met al onze vrienden is superfijn!
Vele groetjes,
De kinderen uit L1a

L1B, wat een topklas! Heel bijzonder!
Wij kunnen al heel erg veel en doen het vooral heel graag samen!!

Wow, we kunnen al
zelf boekjes lezen

Wij drukken ons graag uit
op allerlei manieren.

Als dit geen
teamwork
is…

Wat maakt onze klas zo bijzonder?
Spelletjes spelen in L3A
In het derde leerjaar spelen we regelmatig
spelletjes.
Dit zijn soms spelletjes met de hele klas zoals
bijvoorbeeld “De meester zegt”. Je mag dan enkel
de opdracht uitvoeren als die voorafgegaan wordt
door “De meester zegt”. Als dat niet zo is, mag je
niets doen. Wie iets fout doet, moet gaan zitten…
We spelen ook gezelschapsspelletjes. Soms doen
we dingen te snel zonder na te denken. Deze
spelletjes leren ons om eerst te stoppen, dan te
denken en ten slotte iets te doen.
We leren dus iets terwijl we spelen. Maar bovenal
zijn deze spelletjes gewoon heel leuk om te doen!

Spelen en leren tegelijkertijd: wij kunnen dat!
Leren is nog nooit zo fijn geweest!
Bovendien spelen wij ook op onze fijne KIVA-manier.
Samen maken we er leuke en boeiende activiteiten van!

–
Onze klas is anders dan andere klassen. Ze is volledig versierd
in het thema Harry Potter. Je zou misschien denken: “Dat is
toch niet speciaal.” Maar daar blijft het niet bij.

Elke maand worden we opnieuw verdeeld
in groepen. De groepen heten: Griffoendor,
Ravenklauw, Huffelpuf en Zwadderich. Net
zoals in het boek van Harry Potter. Om ons te verdelen,
mogen we om de beurt de sorteerhoed opzetten. De
bedoeling is om
elkaar te helpen
en te motiveren
en als groep
zoveel mogelijk punten te
verdienen. Zo leren we met
iedereen samenwerken en samen
spelen. De afdeling met de meeste
punten wint de trofee op het einde
van de maand. Dan wordt er van de
winnende afdeling een foto
genomen en op onze klasblog gezet.
Ook onze verjaardagskalender hebben we
gemaakt binnen het thema Harry Potter. Om de
beurt hebben we ons verkleed als een tovenaar.
In de klas leest de juf meerdere keren per week
voor uit het eerste boek van Harry Potter.
Tijdens het voorlezen zitten we in een gezellige
kring in de leeshoek en mogen we een popje uit het verhaal vasthouden. En
als het boek uit is, gaan we gezellig samen naar de film kijken. Tof toch?!

Wat maakt 4B zo bijzonder?

Wanneer we zingen met de juf.
- Naomi -

Mijn vrienden
- Toon -

5A

We hebben een leuke klas en een leuke juf, Mete, Ahmad, Wassim,
Yamen,
We doen dingen die andere klassen niet doen en dat maakt ons
speciaal, beste klas EVER, Mariam!
Iedereen wil SAMEN spelen en dan hebben we veel plezier, Enelio,
Marwa.
Omdat we heel veel leren, Dogan.
Onze klas is grappig, Ervin.
Wij zijn bijzonder omdat we elkaar HELPEN, Leila, Joumana, Penelle,
Yousif, Ayin

5B,
een bijzondere klas!
Op de vraag ‘Wat maakt mijn klas zo bijzonder?’ kwamen er
zoveel verschillende antwoorden, dat we niet anders
kunnen dan ze allemaal met jullie te delen.
5B is zo bijzonder omdat:
We samen regelmatig ‘Weerwolven’ en dat is steeds
dolle pret.
We graag bij onze juf in de klas zitten.
We een heuse complimenten- en ‘Klasbook’-muur
hebben.
We tussen de les door veel bewegingstussendoortjes
doen zodat we goed kunnen blijven opletten.
We de KIVA-lessen kei tof vinden!
Iedereen erbij hoort! We accepteren elkaar zoals we
zijn <3.
Onze gele klas een vrolijk zicht is.
We leuke muzo-lessen doen.
We de burgemeester al hebben ontmoet.
We bij onze vrienden en vriendinnen in de klas
zitten.
We elke dag nieuwe dingen leren.

ie ens hier naar onze kla . aar wordt h el wat
afge achen! lke we k wo dt er wel een tik-tok
filmp e n gedanst en s men genieten we hie
v n ons fantastisch uitzicht!

o, n wi t je at w hier echt op e kaar kunn n
r kenen? aad geven, verdriet es vertellen a n
elkaar,… d ar wo den we echt gelukkig v n!

L6B
…
Onze vriendschap.
De manier waarop we steeds proberen samenwerken met
iedereen uit onze klas.
Tijdens de kring vertellen we fijne dingen waardoor we
elkaar steeds beter leren kennen.
We zijn allemaal uniek en hebben een eigen karakter.
We geven elkaar regelmatig een complimentje en
genieten hier ook van.
We proberen steeds te luisteren naar elkaar, ook al gaat dit
soms met vallen en opstaan.
In onze klas willen meisjes met jongens samenwerken en
ook jongens met meisjes samenwerken.
Dat is echt fijn.

