
 

 

 

01/10 tem 05/10: Ruimteklassen 5de en 6de leerjaar 
Gegroet aardbewoners, 
Onze avontuurlijke ruimtereis zit er alweer 
op! Wat was het een unieke en leerrijke 
ervaring voor onze vijfde– en 
zesdeklassers. Verschillende 
ruimteactiviteiten kwamen aan bod: de 
multi–axis, de rotatiestoel, de 
gewichtloosheidmuur, experimenten in de 
ruimte, de maanwandeling, het 
planetarium, het bezoek met audiogids, 
mini–raketjes bouwen, … Het hoogtepunt 
van deze vijfdaagse in de ruimte, was natuurlijk de missie. Alle 
groepen slaagden erin om veilig naar de Aarde terug te keren. We 
maakten herinneringen voor het leven! Eens terug in de klas waanden 
de leerlingen van het zesde zich ook reisbegeleider–voor–één –dag en 
probeerden hun klasgenoten en de juffen ervan te overtuigen om te 
kiezen voor hun reis naar een zelfgekozen planeet. Ook interesse in 
een unieke reiservaring? Kom dan snel de folders bewonderen in onze 
klas en wie weet maak jij binnenkort wel de reis van je leven!!! 
 

Vrijdag 5/10: Dag van de leerkracht 
Die ochtend werden we heerlijk verwend 
door de ouderraad.  Dankjewel! 
 

 
 

Nieuwtjes uit de 6de klas 
 

-Muziek op een fiets 

De kinderen van H6 maakten muziek op hun fiets. Ze deden dit met 
veel enthousiasme en gevoel voor ritme. Ze experimenteerden met 
geluiden en de materialen: plastic, metaal, elastiek en lucht. 
 
 
                                                            

 
 

-Media sprookjesnieuws 
Er is groot onheil in sprookjesland. Er gaan de vreselijkste geruchten 
de ronde. Gaat Sneeuwwitje vreemd? Ligt Doornroosje weer in coma? 
Is Roodkapje bloeddorstig geworden? De leerlingen van H6 weten er 
meer van. Ze legden alles vast in een Sprookjeskrant. 
 
 
 

 

Beeld: speelgoedauto's transformeren in ufo's 
Neem een gewone speelgoedauto en laat de fantasie van 24 leerlingen 
van H6 er op los, voeg wat crêpepapier, krantenpapier en papier-maché 
en lijm toe…en hier zien jullie het fantastische resultaat. 
 

 
 
 



9/10: HC op bezoek in de 
boomgaard 
Dankzij de hulp van enkele ouders en 
grootouders die zorgden voor het vervoer, 
beleefden we een heerlijke voormiddag in 
de boomgaard. 
Genieten van de natuur, lopen tussen de 
bomenrijen, appels en peren rapen....  
Nadien maakten we appelsap en 
appelflappen in de klas.  
Een zeer leuke, leerrijke uitstap in eigen 
dorp…met een lekker vervolg.  
 

 
 
 

8/10 HB naar het theater 
Op 8 oktober ging HB naar een heel leuke theatervoorstelling kijken, 
genaamd Lampionaio. Er werd getoverd met licht en donker, 
spannende circusacts gedaan en er was veel interactie met de 
kinderen. In de klas werkten we er verder rond en maakten we een 
lampionhuisje. Ze vonden het geweldig! 
 

 
 

Maandag 15/10: H4 herfstwandeling 
Naar aanleiding van de week van het bos stapte onze vierde klas op 
maandag 15 oktober 2018 naar het Gravenbos te Humbeek. 
Onderweg konden we genieten van het heerlijke zomerweer. 
 

 
 

Maandag 8/10 1ste leerjaar naar het 
bos 
In de herfst is er veel te zien en te beleven 
in het bos.  Daarom gingen we er met de 
klas naartoe op maandag 8 oktober. 
We verzamelden allerlei blaadjes, nootjes, 
eikeltjes, takjes en zelfs stekelige bolsters 
van de kastanje. Die hadden we nodig om 
een minibosje in onze kijkdoos te maken in 
de klas. 

 
 

19/10: Modemuseum in het 5de 
Vrijdag 19 oktober '18 vond er in de 
5de klas een heus modemuseum 
plaats. Er waren foto's van 
modeontwerpen (Nathan, Dries 
Van Noten, Versace, Michael Kors), 
modeontwerpers, zelfgemaakte 
kledingstukken, kleding in de mode, 
astronautenpakken en nog veel 
meer te zien. Hoogtepunt waren 
natuurlijk onze levensechte 
modellen, de gidsen, mensen van 
het onthaal en de sfeer zoals bij een echte modeshow! De eerste 8 
volwassenen kregen een echte VIP-pass en een glaasje bubbels!  
 
Stokstijf blijven stilstaan was een moeilijke uitdaging, maar een echte 
mannequin-challenge lukte de 5de klas heel goed!  
Uiteindelijk telde ons modemuseum meer dan 200 bezoekers, van 
klein tot groot!  
Wij bedanken iedereen voor het bezoek in ons modemuseum. Het was 
een grote uitdaging om dit te organiseren, maar uiteindelijk is het ons 
meer dan … gelukt! Wauw!  
 
 
 

26/10: HB gaat ‘Rollebollen’ 
Op vrijdag 26/10 gaat HB ‘rollebollen’ in de 
sporthal van Eppegem. Een hele sporthal 
vol leuke dingen om te kruipen, klimmen en 
klauteren, fietsen, springen, bouwen met 
grote blokken en nog veel meer!  

 



 

 in de eerste klas 
 
Elke week spelen we in de eerste klas drie keer TAAKSPEL gedurende 10 
minuten. 
Dan vertellen we eerst bij welke 2 afspraakjes we goed ons best moeten 
doen. 
Dat zijn stil zijn tijdens het werk en goed op de stoel zitten. 
Daarna gaan we in ons team zitten met ons gerei. 
De 5 teams zijn : het sleutelbliksemteam, de beste kampioenen, de 
stoere club, de koele gasten, de sterren. 
We krijgen een stapeltje kaarten en telkens iemand van het team de 
afspraak niet naleeft, neemt de juf een kaart weg. 
De laatste kaart van het stapeltje is een rode, zo weten we dat we ze bijna kwijt zijn. 
Maar alle teams werken goed samen aan de afspraken, zodat we telkens onze weekbeloning verdienen. 
Dat zijn : een aflevering van MIK zien, in de klas spelen, samen een spel spelen, een sticker of snoepje, geen 
huistaak, een langere speeltijd, een knutselwerkje, een optreden voor de andere kinderen van de klas, … 
We hebben ook maandbeloningen, waarvoor we 4 weken na elkaar werken. 
We vinden dit reuzeleuk !!! 

 

Wist je dat… 
 
-onze school vorig jaar €1900 heeft 
opgehaald met de sponsorloop.  
Binnenkort meer nieuws over wat we 
met dit mooi bedrag zullen 
aankopen…  
 
 

-Fien Van Buggenhout (HC) de ballonwedstrijd van de 1ste schooldag 
gewonnen heeft. Haar ballon vloog 83,9 km ver tot in Pottes. Pottes is een 
dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van 
de Waalse gemeente Celles. 
 
-wij Nadia Houben (oma van Stan H6 en Sien H5) willen bedanken om 
onze mascottepakjes van Bizzy en Flora te naaien. Nu hoort iedereen er 
BIJ en zijn wij klaar om verder te groeien als BLOEMetjes. 
 
-je nog tot 7/11 de foto’s online kan bestellen. 

 

 

26/10: jarigen vieren op sandalen 
 

 
 
 
 
  

29/10 tem 2/11 herfstvakantie 
 
Geniet van de vakantie! 
 

 
  

 
 

 

 

 

 



 

Donderdag 8/11 bibliotheek 
 

 

Maandag 12/11: Theater 
aardappelsoep H3+ H4 
 

 

Dinsdag 20/11: Film 6de leerjaar 
CC Strombeek 
 

 
 
 

Vrijdag 23/11: Theater Wemmel onthaalklas, 
1ste en 2de kleuterklas 
 
 

Vrijdag 30/11: Toneel Mechelen 1ste en 2de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


