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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019    

 Kom jij elke dag met je fluohesje naar school en draag je een fietshelm als je met de fiets rijdt? Goed 
bezig!! Op maandag 4 november geven we weer het startschot van de actie "Helm op fluo top"!Met dit project 
wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen om leerlingen aan te moedigen om fluokledij en een 
fietshelm te dragen.  De actie loop tot aan de krokusvakantie! Elke leerling krijgt een stickerkaart met 60 
stickervakjes.  Wie zijn fluohesje draagt krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een 
stickertje op.  Met een volle stickerkaart sparen de kinderen voor gratis toegang tot Zoo Serpentarium in 
Blanckenberge en Zoo Antwerpen of Zoo Planckendael (naar keuze).      

                                 Laat je zien in het verkeer! Wij rekenen op jullie! 

Dat verdient een bloemetje 
Onze oudervereniging sponsorde 100 euro voor materiaal in de zandkoffers en 250 euro voor materiaal in 
onze spelkoffers!  
 
Samen met een aantal sponsors zorgt de oudervereniging ervoor dat elke leerling een nieuw fluohesje 
ontvangt. Mogen wij vriendelijk vragen om ‘extra’ zorg te dragen voor het hesje. Bij verlies kan een nieuw 
hesje aangekocht worden tegen de prijs van 5 euro.  
 
                        Helm op fluo top start  dus alvast  met al onze leerlingen in fluo-geel! 
                                                                   Dankjewel! 
 
 

Heet van de pers  
Volgens de laatste berichten zou de energetische renovatie van het hoofdgebouw van start gaan vanaf 
maandag 6 januari. Onze leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar verhuizen tijdelijk naar de refter waar met 
tussenmuren klassen voorzien worden. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar blijven in het gedeelte van 
het gebouw waar niet gewerkt wordt. Wij zorgen er uiteraard voor dat onze leerlingen zo weinig mogelijk 
hinder van de werken zullen ondervinden.  

De groene poort aan de ingang van de Nonnenstraat zal enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers en 
fietsers. Het is vanaf januari niet meer mogelijk om op het schooldomein te parkeren. Ouders die hun 
kind(eren) met de wagen afhalen kunnen parkeren op de parking (Beekpark) naast de zaal Familia in de 
Nonnenstraat.  
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Bereikbaarheid CLB tijdens de herfstvakantie 
 
Onze hoofdzetel en onze vestigingen Lier en Mol zijn geopend op 28, 29 en 30 oktober 2019 
Onze contactgegevens: 

Hoofdzetel Turnhout 
Waterheidestraat 19 
2300 Turnhout 

Vestiging Lier 
Predikherenlaan 18 
2500 Lier 

Vestiging Mol 
Smallestraat 11 
2400 Mol 

Tel: 014/ 41 33 30 Tel: 03/ 480 68 10 
Tel: 03/480 17 81 

Tel: 014/31 18 19 

Mail: info@goclbfluxus.be 
Website: www.goclbfluxus.be 

  

Infoavond schoolrijpheid 
Juf An (K3) en Juf Silke (L1) nodigen alle mama’s en papa’s van K3 uit op 28 november om 19u00 in het eerste 
leerjaar. De juffen geven die avond  uitleg  over de overgang van kleuterschool naar lagere school. Er worden 
ook tips gegeven over hoe je je kind dit schooljaar kan voorbereiden en begeleiden. Nadien is er ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokken leerkrachten.  Laat ons even weten of u erbij kan zijn en 
bezorg het bijgaand strookje op maandag 4 november aan juf An. 
 

Voorlezen het leukste kwartiertje van de dag  
Omdat voorlezen de taalontwikkeling stimuleert,  omdat voorlezen nieuwe werelden opent, omdat voorlezen 
voor iedereen en van iedereen is...  
Omdat voorlezen leuk is wordt er in de week van 18 tot 22 november het laatste halfuurtje van de dag 
voorgelezen in alle klasjes van de kleuterafdeling op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de lagere 
afdeling wordt er voorgelezen op maandag, dinsdag , woensdag en donderdag.  Ouders en grootouders die 
nog een spannend verhaal of leuk boek in de kast hebben liggen zijn ook altijd welkom om te komen 
voorlezen. Geef op voorhand wel een seintje wanneer en in welk klasje het voorleesmoment zal doorgaan.  
 

Oma's en opa's in de bloemetjes 

Op woensdag 20 november is het jullie feest! Onze kleuters nodigen alle oma’s en opa’s uit  vanaf 9u15 in de 

refter van de school. We nemen jullie mee in de wereld van dans en muziek! Na de optredens van de kleuters 

trakteren we jullie op een tasje koffie en een lekker stukje taart!  Zin om met ons mee te doen? Vul het 

bijgaand strookje in en bezorg het maandag 4 november aan de juf. 

 

Spelen met opa en oma 

Op woensdag 13 november nodigen al de kleuters jullie uit om gezellig samen een spel te spelen in hun klasje. 

We starten rond 8u40 en ronden af rond 10u25. Op 25 november zijn alle grootouders van de leerlingen van 
L1 en L2 welkom op onze school. We verwachten jullie van 13u15 tot 15u45 om samen met onze leerlingen 
een leuke spelnamiddag te beleven. Breng gerust je gezelschapspelletjes mee! 
 

Lieve opa, oma, moeke, vake, bomma, bompa, ... wij rekenen op jullie komst! 

 

Schoolfoto's  
Wenst u de schoolfoto's aan te kopen dan geeft u op maandag 4 november (liefst) gepast geld mee naar 
school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de leerkracht bezorgd. Leerlingen van het 6de 
leerjaar die de volledige map aankopen krijgen de pasfoto’s gratis. 

Leerlingenraad 
Hallo wij zijn de leerlingenraad, 
Kaywan, Mehran, Liam, Orion, Kjell, Ata, Emiel, Arsen. 
De directeur neemt onze voorstellen mee naar een volgende vergadering van de leerkrachten en dan maar 
duimen!                                                             
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K1: Dit ben ik 
De voorbije twee weken leerden we het woordje LICHAAM! Maar wat is dat ons lichaam? Welke delen zijn er 

aan ons lichaam?  We gingen op zoek en vonden er elke dag eentje meer 😉 

Gezichtjes tekenen kunnen we nu als de beste. We kunnen mooie haren maken, we weten hoe we ons moeten 
aankleden en aan welke kant de juiste schoen moet!  
Top gedaan mijn kleine kapoentjes. 
 
   
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paprika’s à volenté in K2 
Op donderdag 17 oktober ging de kikkerklas naar het paprikabedrijf in Berlaar. We werden verwelkomd door 
Elke, de bedrijfsleidster. Nadat we onze jas hadden uitgedaan, begon onze rondleiding. De grote poort naar de 
serre mochten we zelf opendoen. We moesten aan een lange koord trekken en ze ging vanzelf open. Elke 
vertelde hoe de paprika groeide. We waren wel benieuwd want in onze klas hadden we gestemd : groeien ze 
aan de bomen, in de grond, aan een struik of in een potje? De kleuters die kozen voor het potje en aan een 
struik die kregen gelijk. Nadien mochten we nog gaan kijken hoe ze werden ingepakt en waar ze in de 
vrachtwagen werden geladen. Als laatste werd er een groepsfoto gemaakt en gingen we terug naar school. We 
kregen allemaal nog een potje met die lekkere paprika’s in! 
Bedankt aan Elke voor de boeiende rondleiding! 
Bedankt aan de chauffeurs die ons brachten! 
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Thema : ‘wat als Sneeuwwitje liever een peer at in de derde kleuterklas?  
Nadat juf het verhaal van Sneeuwwitje vertelde proefden we allerlei soorten fruit;  appel, peer, pruim, druif, 
mango, meloen, pompelmoes enz…. 
We leerden dat net onder de schil van de appel de meeste vitaminen zitten, dus leerden we ze eten mét schil 

😊 
We leerden wegen met een weegschaal en betaalden met geld in ons winkeltje. 
De letter ‘B’ van bos, bril, boot, bus, banaan en brooddoos kwam aan bod. 
Dat kabouters niet alleen in het sprookje van Sneeuwwitje voorkomen,  bewees Woutertje die langskwam in 
ons klasje. Hij was op zoek naar zijn zus Rozemieke…. 
Samen gingen we naar het Zevensprong bos en vonden haar tussen de 100 den paddenstoelen. 
We beluisterden het sprookje van Sneeuwwitje op cd in onze luisterhoek en tekenden de 7 dwergen met hulp 
van de lichtbak. 
De poppenhoek was een echt kabouterhuisje waar we kastanje -en bospaddenstoelensoep maakten. 
De klei werd bovengehaald waar we eerst mee experimenteerden en nadien een mooie paddenstoel mee 
creëerden. 
We sloten onze week af met een toneelvoorstelling waarin iedereen een rol kreeg,….Sneeuwwitje, de 
dwergen, de stiefmoeder, de spiegel, de heks, de jager enz.. De kleuters genoten en genoten! Toneel kijken is 
leuk maar toneel spelen is duizendmaal leuker!  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 2de kleuterklas gaat naar de markt en neemt  mee.... 
Elke 2de dinsdag van de maand staat de markt op het marktplein.   
Het moment om samen met enkele mama’s,papa’s, oma’s en opa’s naar de markt te gaan.  
De dag voordien hadden we zelf ons boodschappenlijstje gemaakt. Aan het fruit-en groentenkraam kochten 
we onze benodigheden voor smoothies.  
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 L4 bezoekt het gemeentehuis 

De leerlingen kregen een korte rondleiding en mochten plaats nemen in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Daar kregen ze via een power point heel wat informatie over het gemeentebestuur en het 
dorp Nijlen. Daarna konden ze hun vraagjes, die ze in de klas hadden voorbereid, stellen. Tot slot werd er 
een korte gemeenteraad gehouden. Eén groepje mocht een voorstel indienen en de andere leerlingen 
mochten stemmen. Het was een leerzame uitstap. 

 
En wat vonden de leerlingen ervan? 
 
‘We vonden het interessant omdat er veel uitleg werd gegeven. We hebben ook door de 
microfoon mogen spreken.’  Axl, Uzeyir en Sep 
 
‘We hebben veel informatie gekregen. Daarna mochten we in groepjes werken en hebben 
moeten stemmen.’   Morris en Cas 
 
‘We hebben in de raadzaal mogen zitten. Daar komen ook de schepenen en de 
gemeenteraadsleden bij elkaar.  We hebben ook de oude waterput zien staan.’  Iluna, Sharon, 
Tatiana en Linn 
 
‘ Het was leuk om in de raadzaal te zitten.  Er werd verteld dat er 40 of 50 vergaderingen per 
week zijn in het gemeentehuis.’  Vins, Jorbe, Joachim 
 
 
 
.  
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L3  kruipt in de pen 
De redacteurs van het 3e leerjaar kozen deze maand voor het onderwerp ‘de kring’, dat ze met alle 
plezier even toelichten: 
 
De kring 
Wij maken groepjes in de klas. Wij vertellen over het weekend. De meester vertelt een vraag en wij 
geven antwoord. Er is een Wiebel. In de Wiebel moet je een gedichtje schrijven en een verhaal. Er is 
een kindje van de week en hij of zij mag iets meebrengen.           (Parel, Franjo, Helena en 
Victor F.) 
 
In de Wiebel komt een krantenartikel en een gedichtje en wat je deze week hebt gedaan. De meester 
stelt een vraag en wij mogen daarop antwoorden en geven de vraagtelefoon door. Er is een 
gespreksleider en een verslaggever. De gespreksleider zegt wie er begint en de verslaggever onthoudt 
wat ze zeggen en vertelt het in de kring. Wie geen taakje heeft, mag in de poef zitten.  (Skye, Imke en 
Wannes) 
 
 

Het Fort 
We gingen met  de fiets naar het fort.  Er waren 2 gidsen die ons gingen rondleiden. 
In het Fort was het interessant. We leerden over het leger en waar de soldaten in het Fort woonden.  
We hebben door een donkere gang gewandeld en een nep-skelet gezien. We zagen opgegraven spullen en de 
schade die een bom had aangericht.  
We leerden over hoe het was om daar in oorlogstijd te wonen.  
Van Jamie L5 
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Groepswerktijd in het vijfde  
Wij leren met ons groepje over de prehistorie. Ik en mijn groepje zijn bezig met Lucy, de aapmens die ze in de 
grond hebben gevonden. We leerden over de ontdekking van het wiel, vuur, …  
Alle groepjes zijn goed bezig. Donderdag gaan de groepjes het voorstellen aan de klas. 
Wat spannend zeg! ( Sterre L5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enkele leuke weetjes uit de de werkstukken van L6 over de planeten 
Om de volgorde van de planeten vanaf de zon te kennen gebruiken we onderstaand ezelsbruggetje 
Maak van acht meter Japanse stof uw nachthemd ! 
MERCURIUS – VENUS – AARDE – MARS – JUPITER – SATURNUS – URANUS – NEPTUNUS 
weetjes 
Jupiter 
Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel.De massa is 318 keer groter dan de massa van de aarde. 
De rode vlek op Jupiter is een enorme storm die al 350 jaar duurt. 
1 Draaiing rond zijn eigen as duurt maar 10 uur . Bij onze aarde duurt het natuurlijk 24 uur om te “roteren” ( draaien om 
zijn as) 
Een baantje draaien rond de zon duurt wel 12 jaar ! 
Saturnus 
Saturnus draait 1 keer rond de zon in 30 jaar en heeft 61 manen. 
De planeet werd vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. 
Saturnus staat bekend om zijn ring. Deze bestaat uit stukken steen en ijs. 
Uranus 
Uranus bestaat vooral uit ijs : daarom heeft het een blauwe schijn. 
Uranus was de eerste planeet die met de telescoop werd gezien. 
Mars 
De planeet is genoemd naar de Romeinse god van de oorlog. 
Deze planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd. 
Venus 
Venus ligt het dichtst bij de aarde. Amper 180 miljoen km! ☺ 
Het is de heetste planeet : gemiddeld 420 graden en meer!! 
De naam komt van de Romeinse godin van de liefde. 
De planeet heeft een zeer dik wolkendek. We kunnen Venus geregeld met het blote oog zien. 
De atmosfeer bestaat grotendeels uit koolstofdioxide. ( ongeveer 96%) 
Mercurius 
Het is de eerste planeet vanaf de zon. 
Neptunus 
Het is de laatste planeet. 
Daar waaien de hevigste winden van ons zonnestelsel.( soms wel tot 2000 km/uur) 

 
 
 
 

K2 en K3 ‘rollebollen’ er op los! 
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De kleuters van de tweede en derde kleuterklas mochten in oktober een dagje naar ‘rollebolle’ in Lier. 
Toen we hier aankwamen zongen en dansten we het rollebollelied met z’n allen. 
Daarna mochten we een kijkje nemen in de verschillende hoekjes die voor ons werden klaargezet. 
De hele zaal stond vol met leuke bewegingsopdrachtjes. 
Ieder groepje mocht in een ander hoekje beginnen en op een afgesproken teken mochten we doorschuiven, 
zodat we alle hoekjes konden uittesten. 
Van bouwen tot fietsen, van springkastelen tot ballen… alles kwam aan bod! 
We mochten ‘proeven’ van verschillende sporten en materialen. 
Het was een TOP-rollebolledagje! 
Sportieve groetjes 
K2 en K3 
 

 
 

Kunstcultuur in L1 en L2 

Dit jaar werkt de Zevensprong samen met de academie van Nijlen aan een GROOT project. 

Ons jaarthema ‘de zevensprongse fabriek’ staat hierin centraal. 

Samen met onze leerlingen hebben we een woordveld opgebouwd rond fabrieken.  

In onze muzische lessen maken we  filmpjes, doen we dansjes,  ontwerpen we kartonnen fabriekjes, 

maken we rijmpjes en experimenteren we vooral met verschillende materialen en technieken! Benieuwd 

naar ons eindproduct? Tijdens onze jaarlijkse opendeurdag lichten we al een tipje van de sluier…! 

 

 
 
 
 
KALENDER NOVEMBER 2019 
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DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

vrij 1     

 Za 2     

Zo 3     

Ma 4 8u40 Peuters  
Allen  

Instap  
Start actie helm op fluo top  

 

Di 5     

Woe 6     

Do 7     

Vrij  8  L1 Medisch onderzoek +vaccinatie  

Za  9     

Zo10     

Ma 11   Wapenstilstand   

Di12     

Woe13 8u40-10u20 Kleuters Spelletjes met grootouders  

Do 14 12u30-15u00 
NM 

L5  
L6 

Averegten 
Escaperoom en programmeren robot 

 

Vrij 15     

Za16     

Zo 17     

Ma 18  
13u00-16u00 

Allen  
L6 

Start voorleesweek 
Bezoek beroepenhuis 

 

Di 19     

Woe 20 9u15-10u40 Kleuters Grootouderfeest (enkel voor 
grootouders van kleuters) 

 

Do 21 VM L4 Zwemmen € 1,50 

Vrij 22     

Za 23     

Zo 24     

Ma 25 NM L1 en L2 Spelletjes met grootouders  

Di26  
13u15-15u00 

 
L6 

Start integratie K3 en L1 
Bezoek Anton Bergmann  

 

Woe 27     

Do28 19u00-20u00 Ouders van 
K3 

Infoavond overstap K3 naar L1  

Vrij 29     

Za 30     

 
                                                            

                                      Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 
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Inschrijfstrookjes                        
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Voorleesweek kleuters 
Naam : .............................................................................., ouder/grootouder van 
.............................................. ……………………………..komt voorlezen in klas .......... 

Data  uur Aankruisen 
wat past 

Maandag 18 november 15u25-15u50  

dinsdag 19 november 15u25-15u50  

donderdag 21 november 15u25-15u50  

vrijdag 22 november 14u35-15u00  

 

          
Voorleesweek lagere afdeling 
Naam : .............................................................................., ouder/grootouder van 
……………………………................................................ komt voorlezen in klas .......... 

Data  uur Aankruisen 
wat past 

Maandag 18 november 15u25-15u50  

dinsdag 19 november 15u25-15u50  

Woensdag 20 november 11u00-11u25  

Donderdag 21 november 15u25-15u50  
     

__________________________________________________________________________________________ 

Infoavond (enkel ouders van kleuters uit K3) 

 

Naam : ...............................................................................................,ouder van ................................................ 

zal aanwezig/niet aanwezig (doorstreep wat niet past)zijn op de infoavond over schoolrijpheid op  

donderdag 28 november in het eerste leerjaar om 19u00. 

 

 

Grootouders op bezoek in L1 & L2. 
Spelletjesnamiddag (enkel grootouders van leerlingen uit L1 en L2) 
Op maandagnamiddag 25 november  zijn alle grootouders uitgenodigd op een gezellige spelletjesnamiddag in 
de refter van 13u05 tot 15u50. Breng alvast je leukste gezelschapspelen mee.   
 
Gelieve het onderstaande strookje mee te geven met uw (klein)kind. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De grootouders van ……………………………………………………………………….. komen graag meespelen met …… 
personen. 

                                            
Grootouderfeest (enkel grootouders of overgrootouders van kleuters) 

De (over)grootouders van ……………………………………………………………………….. uit K ….. zullen  

Aanwezig/niet aanwezig zijn op het grootouderfeest van 20 november met ……….. personen. 
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