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Een diepgemeende dank-
jewel aan Veysel! Hij 
merkte op dat de twee 
correctiesleutels van 
spelling soms wat te kort 
schieten en stelde voor 
om na zijn weekwerk een 
extra correctiesleutel aan 
te maken. Na 1 keer uit 
te leggen hoe de kopie-
machine te bedienen 
was, was hij vertrokken! 
Dank u namens mezelf 
en heel de groep! 

Anna, Storm, Marlies, Marys en Nour 
maakten een dans in de naschoolse op-
vang op vrijdag en stelden deze voor op 
het forum. Spijtig voor de kinderen die 
er op vrijdag niet bij zijn, maar jullie 
kans komt zeker ook nog. Mooi gedaan, 
meisjes! 
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In de Vredesdriedaagse-
krant was er geen plaats 
voor deze verwerkingen. 
Ik wil ze toch nog plaats 
geven in deze krant. 
Er hoort ook nog een foto-
stripverhaal bij over de 
Christmas Truce in 
Ploegsteert van 25 decem-
ber 1914. 
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Mooi in tenue op de dag 
van de jeugdbeweging! 

Carol en Marys wa-
ren jarig en vierden 
dit met de klas! Pro-
ficiat, meiden! 
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De zonsverduidetering van 
25 oktober konden we ook 
niet aan ons laten voorbij-
gaan.  
 
Maar ik boek toch alvast  
mijn reis naar Noord-
Spanje in de zomer van 
2026, want daar zal dat 
jaar op 12 augustus een 
volledige eclips te zien 
zijn! O yeah! 

En ook Janne was 
jarig en vierde dit 
met de klasgroep. 
Proficiat, Janne! 
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Uitgelicht uit de krin-
gen: 

In de Franse les schakelden 
we inmiddels een tandje ho-
ger.  We lezen al echte ver-
haaltjes. Daarbij leren we on-
der meer woorden over onze 
familie.   
De kinderen krijgen nu ook 
wekelijks een 'zinnenpakket' van 5 zinnen.  Deze 
moeten geschreven én ingestudeerd worden.  Op 
donderdag worden de zinnen opgevraagd.   

We vertaalden en zongen 'vivre ook libre' van  

Angèle (onze schooldans). 
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Voor de nieuwe onlinedossiers van questi had ik fo-
to’s nodig van de kinderen. Bij deze deel ik deze 
schatjes toch nog eens met u. 
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In wiskunde werken we nog een tijdje door aan 
breuken. Wie klaar raakt vervolgens kan verrijking 
vinden bij sterk denkwerk en kangoeroevragen. Ik 
merk een heel degelijke werkhouding ook tijdens de 
rekengroepen. 
 
In spelling werkten we al het derde van de negen 
boekjes uit. We richten ons nog steeds onder andere 
op de tegenwoordige tijd van de werkwoorden. 
Schrik niet als uw kind bij ‘vrij schrijven’ daar fou-
ten op blijft maken. Ik merk dat ze onder 
‘toetsomstandigheden’ het wel al vrij goed doen..  
 
We startten aan de voorbereidingen van de voorlees-
week. De kinderen kozen een voorleesboek uit dat 
ze thuis en in de klas oefenden. We richten ons op 
intonatie, tempo (niet té snel), gevoel, rekening hou-
den met leestekens en natuurlijk: leesplezier! 
 
Ik vul deze krant vooral met veel beeldmateriaal van 
de werkmomenten in de vrije werktijden. 



 10 

Naast de individuele leestijd (puur voor het lees-
plezier ) en het voorlezen voor jonge kinderen, zijn 
we ook gestart met het samenlezen in groepjes. Het 
hardop lezen zorgt voor meer concentratie bij het 
correct lezen van wat er staat en rekening te hou-
den met de leestekens.  
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 15 Tabata– workout! 
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Enkele foto’s van het netbaltoer-
nooi op woensdagnamiddag 
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Les handenstand en netbal 3-3 
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Belangrijk!  
 

Zondag 27 november: De rode duivels nemen het op tegen Marokko. We maken er een feest van op groot scherm. Een 
groot deel van de opbrengst gaat naar hulporganisaties, gezien de wantoestanden voorafgaand aan dit ‘voetbalfeest’ 
 
Maandag 28 en dinsdag 29 november: sintforum 
 
Woensdag 30 november: bezoek van de sint aan de Koorddanser om 8u30, met toneel om 11u45 
Die dag ook zwemmen (mét t-shirt) voor klas 5 van 10u10 tot 11u45.  
 
Vrijdag 16 december: kersthappening 
 
Maandag 19 - vrijdag 23 december: kerstweek met elke ochtend kerstforum 
 
Donderdag 22 december: werkwinkel XL 
 
Vrijdag 23 december: kerststerren en cinema De Koorddanser 
 
Vrijdag 23 december gewoon school tot 15u met forum. 
 
Hartelijke groeten, 
Tom 

 
 


