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       DEN BABBE-
LEZEN IN DE HERFSTVAKANTIE 

Elke dag een KwArTieR lezen, GoeStiNg krijgen in lezen, op verschillende pLaAt-
sEn lezen, verschillende sOorTeN boeken lezen, 

een bezoekje aan de BIB, snuisteren in De BoEkEntUiN … 

*LEZEN* 
staat dit schooljaar weer in de kijker in onze school.  Maar ook in de vakantie is lezen be-

langrijk.  Daarom dagen we elke leerling van onze school uit. 
Neem tijdens de vakantie 

een foto van jezelf terwijl je aan het lezen bent 

of 

terwijl iemand aan jou voorleest. 
Dit mag gerust op een gekke plek zijn 

(in het bos, op het toilet, in bad, in je bed, onder je bed, in de auto …) 
Post deze foto op de facebookpagina van onze school. 

Alle foto’s krijgen een plekje in De Boekentuin. 
Alle kinderen waarvan een leesfoto verschijnt op onze Facebookpagina, 

worden na de vakantie getrakteerd op een  leeshapje. 

Wil jij graag ook een leeshapje verdienen? 
Begin dan maar snel te lezen en post je foto. 

Prettige (lees)vakantie! 
Succes! 

GRASGROEN smult van exotisch fruit 

We leerden over fruit in de klas. Dit lukt natuurlijk niet 

zonder er van te proeven. De juf bracht 

enkele speciale stukken fruit mee: een 

avocado, een kokosnoot, een mango, 

een passievrucht, een 

papaya,… We hebben 

alles goed bekeken en 

geproefd natuurlijk.  

Het werd een gezonde maar vooral 

lekkere les!  
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Tongbrekers uit VIOLET 

 
• Dolle Dora dolde door de disco. 
• De frisse visser vist frisse vissen. 
• Zeven zotte Zweden zaten zonder zwembroek in de 

sauna. 
• De vlieg vloog vliegensvlug tegen de vliegende vlie-

genmepper aan. 
• Knappe slakken snakken naar slappe sla. 

Kersenrood, Mandarijnoranje en Abrikoos op bosuitstap 

      
      

         

      

Leren over verkiezingen in WATERBLAUW  

Niet alleen verkiezingen voor de grote men-
sen ... Ook verkiezingen in Waterblauw. 
Spannend!  
 
Wie mag naar de kindergemeenteraad?  
Wie mag naar de eerste leerlingenraad?  
 
We werkten ook met de verkiezingsfolders 
en zochten zender, ontvanger boodschap. 
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EEN ZALIG EN LEERRIJK DAGJE GENT   

Op vrijdag 5 oktober trokken jasmijn en 
limoen naar Gent. We zijn gestart met 
een leuke boottocht onder een stralende 
zon. Zo kwamen we wat meer te weten 
over de gebouwen en 
Gent vroeger.  
 
 
 

 
 
 
Na de middag trokken we naar ‘De school van toen’ daar kon-
den we alles wat we in de klas leerden ook echt eens meema-
ken. We konden ons echt inleven in het schoolleven van vroe-
ger.  
Het was een zeer toffe dag!! 

 

In augustus hebben de turnleerkrach-

ten, meester David en meester Stefaan, 

zo'n 12-tal oude fietsen gekocht om op 

school fietsvaardigheid te geven. Dit 

werd heel enthousiast onthaald door de 

leerlingen. Als het zonnetje schijnt vra-

gen ze tijdens de speeltijd al of ze weer 

met de fietsen mogen rijden. Voorlopig is 

dit enkel nog voor de oudere kinderen, 

maar later zullen er ook kleinere fietsen 

aangekocht worden voor de jongere kin-

deren. Tot binnenkort . . .  

 

FIETSEN OP SCHOOL 
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HERFST IN JASMIJN 

OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

5/111 Uitstap Brugge  Koningsblauw, Limoen, Violet, Waterblauw 

9/11 Sint Maarten op school  

12/11 Medisch Onderzoek Zomerblauw 

12/11 Bezoek huis van de sint Abrikoos, Kersenrood, Mandarijnoranje 

13/11 Sparen OLK Alle leerlingen die sparen 

17/11-24-11 Voorleesweek  

26/11 Medisch onderzoek Kersenrood, Mandarijnoranje, Grasgroen en 
Lentegroen  

30/11 Wensen-sterzingen OCMW 

17/12-21/12 Musicalweek  

22/12-06/01 Kerstvakantie  

WIST JE DAT 

De kinderen van Jasmijn kregen de opdracht om een 
(echte) spin, een paddenstoel en een herfstblad te 
onderzoeken . Nadien moesten ze zelfstandig vragen 
oplossen. Dit deden ze aan de hand van een website 
vol met weetjes over de natuur en dieren in de 
herfst.. De kinderen leerden dus zelfstandig heel wat 
nieuwe dingen! 

 

 

Oh ja, we mogen ook wel eens ontspannen hé? We vierden de 
verjaardag van Seppe! Wat werden we verwend! 

 
… er een heel hip voetbalploegje is 
bij KVV Laarne-Kalken - G-voetbal . 
Meer info vind je op de folder. En dat 
het leuk is zie je op de foto! 


