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HERFST 

de wind waait 

en druppels vallen 

op mijn nieuwe regenjas 

die toen ik hem afrekende 

het einde van de zomer 

betekende    

TERUGBLIK OP DE MAAND SEPTEMBER 

JUF ELS BEVALLEN VAN EEN DOCHTERTJE 

Theo, het zoontje van juf Els, heeft er een zusje bij: Emma! 

Emma is geboren op 27 augustus, was 49 cm groot en woog 2,676 kg. 

WEEK VAN DE SPORT IN DE 2DE KLEUTERKLAS 

Springen tot aan het plafond, 

of tuimeling op de grond, 

Sporten is gezond! 

Tennis, voetbal, hockey of ballet, 

we knutselden allemaal een mooie raket.    

Je kon fitnessen of skiën in de klas,     

of was jij diegene die liever een sportboekje las? 

We verzamelden sportmateriaal en moesten tellen, 

en hadden (voet)ballen in vele modellen. 

We droegen verschillende sportkledij, 

en zo vloog de week van de sport zo voorbij. 

COWBOY ANGUS OP BEZOEK IN HET 2DE LEERJAAR 

Er is een cowboy op bezoek bij ons in de klas! Hij heet cowboy Angus. 

Hij wou hier graag even op reis komen. We hebben een gezellig plekje voor hem ingericht in de 

klas, maquettes en plattegronden van de schoolomgeving voor hem gemaakt en we hebben hem 

Mechelen getoond! We gingen wandelen in de stad en we maakten een boottochtje op de Dijle. 

Dat was heel leuk! 

 

Binnenkort gaat Angus ons vertellen over de cowboys en de Indianen. We 

zijn al benieuwd! 

 

 

 NIEUWSBRIEF 

http://www.basisschooldeluchtballon.be/


IN HET 3DE LEERJAAR WERD EEN VRIENDENBOEKJE GEMAAKT 

 

Onze eerste stapjes in het derde leerjaar zijn ondertussen gezet.  We leerden al 

getallen tot 1000 herkennen en lezen. We speelden samen met ons team een spel 

rond getallen tot 1000!  Leuk hoor!   

We mochten ook een vriendenboekje maken.  Iedereen ontwierp zijn eigen 

pagina.  Die vulden we dan voor elkaar in.   

 

THEMA VERKEER IN DE 2DE KLEUTERKLAS 

Tijdens het thema "verkeer" hebben de kinderen hun fiets gepoetst. Door nadien door het water te 

rijden/stappen hebben ze sporen gemaakt op de speelplaats.  

We hadden een fietswinkel in onze klas. Voor de strapdag hebben we onze eigen T-shirt 

ontworpen. 

VERKEERSACTIVITEITEN IN DE 3DE KLEUTERKLAS 

Wandelzoektocht rond de school, welke verkeersborden vinden we terug? 

Stappen en trappen tijdens de Strapdag. 

In de klas knippen en plakken we een stratenplan van Mechelen. 

 

DE KLEUTERS VAN DE 1STE KLEUTERKLAS B VERTELLEN 

Hallo iedereen, 

Wij zijn de kleuters van 1KLB en wij hebben al heel wat gedaan in onze klas. Wisten jullie dat we 

een aanwezigheidsboom in onze klas hebben. En dat er al 2 kleuters jarig waren: Julliet en Ved. 

Dat Lux nu grote broer is want hij kreeg er een zusje bij: Sezan. Dat wij tijdens de strapdag heel 

veel toertjes hebben gereden met de fiets.Dat wij in de klas graag spelen in de autohoek, 

poppenhoek en knutselhoek. En dat wij al weten wat een cocon is. 

EEN CREATIEVE VOORSTELLING VAN DE LEERLINGEN VAN HET 5DE LEERJAAR 

  



NIEUWS UIT DE 1STE KLEUTERKLAS A 

Wij, de jongste kleuters van de school, rijden al fietsend september uit. Met een “helmfiets” 

(uitspraak van één van onze kleuters) op ons hoofd rijden we oktober in. 

EEN PAAR WEETJES OVER HET 6DE LEERJAAR 

Wist je dat: iedereen in het 6de leerjaar een prachtige pinata heeft gemaakt. 

Wist je dat: we samen naar het WK wielrennen zijn gaan kijken. 

Wist je dat: er in het 6de elke ochtend een weetje wordt voorgelezen. 

Wist je dat: we een cool lampje hebben gemaakt in TSM. 

Warre, Flore en Siebe 

SEPTEMBER IN HET 4DE LEERJAAR 

VIER VIER? HIER HIER! 
Er zijn vier nieuwe kinderen in onze klas, we zijn nu met 23. 
's Morgens is het altijd extra gezellig in de klas, dan branden de lichtjes en doen we ochtendkring 
en dagopening. 
Bij W.O. leerden we moeilijke dingen over dinosaurussen. 
We deden onze eerste spreekbeurt over een dino. Dat was wel een beetje spannend.  
We moeten heel veel samenwerken. Onze klas is één team! 
We leren hier veel door spelletjes te spelen, dat is echt tof. 
Iedereen maakte een doos over zichzelf en die stellen we nu voor aan de klas. 
We kregen een rondleiding in de jeugdbibliotheek van Mechelen. 
Er zijn veel toffe 'dingetjes' in onze klas: vraag ons er maar naar! 
Jarig zijn in het vierde leerjaar is super leuk! 
We lezen samen in het boek 'De heksen' van Roald Dahl. 
We gingen met de fiets naar de verkeerstuin. 
Elke week kijken we naar Karrewiet en dat is heel interessant. 
Adios amigos! Amigos toedeloe! 
 

DE START IN HET 1STE LEERJAAR 

In het 1ste leerjaar leren we lezen met kim en sim. 

We kennen al heel wat letters. We worden al heel slim. 

Met de letters ‘r’ en ‘aa’ en ‘p’ maken we ‘raap’.  

We knutselden ook al een gekke aap. 

 

Wibbel zoekt de cijfers in het bos. 

Achter de bomen en onder het mos. 

De cijfers 0 tot 6 tot zijn terecht.  

Nu kunnen we starten met rekenen. 

Sommen maken en rekenverhalen tekenen. 

 

Kortom, in september zijn we goed gestart.  

Het is er zeer fijn. 

We vinden het gezellig om in het 1ste leerjaar te zijn.  

 

 

 



NIEUWE KINDEREN 

In het 4de leerjaar zijn in de loop van de maand september Nurgül, Huaan en William gestart. 

 

 

CLOUDWISE 

Wij zijn één van de vele honderden scholen in Vlaanderen die nog wachten op hun bestelling van 

schoolboeken. Tot op heden is er nog niets van onze bestelling geleverd en wordt er in de lagere 

school nog steeds met kopies gewerkt.  

OKTOBER 

JARIGEN VAN DE MAAND 

01/10 Mira Luna (1KLB) en Faysal (1LJ) ; 02/10 Warre (5LJ) ; 03/10 Mira 

(1KLA) en Rube (1LJ) ; 06/10 Nelle (2LJ) en Louise (5LJ) ; 10/10 Gaston 

(3LJ) ; 13/10 Tilda (1LJ) ; 15/10 Robbe (3LJ) ; 20/10 Jasper (6LJ) ; 21/10 

Rosie (3KL) ; 24/10 Liv (3LJ) ; 26/10 Sienna (3KL) en Eddie (3KL) ; 28/10 

Elise (1LJ) ; 29/10 Bent (2LJ) ; 30/10 Esmée (1LJ) 

KALENDER 

 

vrijdag 
09u00 
VM 

1 oktober 
Naar de bibliotheek 
Workshop oorcollege 

 
3KL 
1LJ/2LJ 

maandag 
VM 

4 oktober 
Herfstwandeling 
Fietsen 
Werelddierendag 

 
3LJ 
3KL 

dinsdag 5 oktober 
Dag van de leraar 

 

woensdag 
NM 

6 oktober 
Veldloop 

 
lager 

maandag 
VM 

11 oktober 
Levende muziek: voorstelling verkeer 

 
iedereen 

dinsdag 
VM 

12 oktober 
Zwemmen 
Fietsen 

 
3LJ/6LJ 
2KL 

donderdag 
VM 

14 oktober 
Fietscontrole 
Oorcollege in Antwerpen 

 
lager 
1LJ/2LJ  

vrijdag 
VM 
VM 

15 oktober 
Kringwinkel 
Kazerne Dossin 

 
4LJ 
6LJ 

maandag 18 oktober 
Vaccinatie door CLB 

 
1LJ/5LJ 

dinsdag 
 
 
VM 

19 oktober 
Klassemuziek “de cello” 
 
Zwemmen 

 
4LJ/5LJ/1LJ/ 
2LJ 
6LJ 

woensdag 20 oktober 
Fietsen 

 
1KLA 



donderdag 21 oktober 
Klassemuziek “de cello” 

 
6LJ/3LJ 

vrijdag 22 oktober 
Herfstwandeling 
Dag van de jeugdbeweging 

 
1LJ/2LJ 

dinsdag 
13u30 
VM 

26 oktober 
Instappertjes van 8 november komen op bezoek 
Zwemmen 

 
1KLA 
3LJ/6LJ 

donderdag 
NM 

28 oktober 
Heksentocht 
Fietsen 

 
4LJ 
1KLB 

maandag 1 november 
Start herfstvakantie 

 
iedereen  

BIO-ABONNEMENT AF TE HALEN OP SCHOOL 

 

 Den Diepen Boomgaard vzw  
presenteert:  

Een bio-abonnement  
Je kiest wekelijks of tweewekelijks voor:  
- Groenten Small (1 persoon) - 7 euro  

- Groenten Medium (2 personen) - 12 euro  

- Groenten Large (4 personen) - 21,50 euro  

- Mix Groenten en Fruit (2 personen) - 17,30 euro  

- Fruit (4 personen) - 12 euro  
 
Je betaalt maandelijks via domiciliëring.  
Op dinsdag wordt je pakket klaargezet… op Vrije basisschool De Luchtballon.  
Je komt dus de kindjes halen van school en pikt meteen ook je groenten en/of fruit op. Twee vliegen in één klap. 
Winkelen is nog nooit zo efficiënt geweest.  
De producten in onze pakketten dragen altijd het bio-label. Elke week wordt er een gevarieerde samenstelling 
voorzien. Deze ontdek je een week van tevoren via nieuwsbrief. De inhoud van de pakketten volgt uiteraard het 
aanbod der seizoenen.  
Geïnteresseerd? Geef dan graag je naam en contactgegevens door.  
Je twijfelt? Echt niet nodig. Je hangt niet vast aan bepaalde termijn of lange opzegperiode. Integendeel, wie een 
abonnement neemt, kan dit op elk moment stoppen, pauzeren of van pakket wijzigen. Dit kan ten allen tijde op 
eenvoudig verzoek. Bijvoorbeeld twee weken op vakantie, gewoon een mailtje en je pakket wordt voor twee weken 
gepauzeerd. Onze overeenkomst bevat geen kleine lettertjes.  
Tester nodig? We bieden ook een proefabonnement aan. Dit is een abonnement dat je op onze webshop bestelt en 
betaalt en je ontvangt dan gedurende 4 weken je gewenste pakket.  
Meer informatie vind je terug op onze website: www.diepenboomgaard.be/nl/bio_abonnement of vraag je aan 
buurvrouw, ervaringsdeskundige en verantwoordelijke van het afhaalpunt Inez Vanoverschelde.  
Contact:  
tom@diepenboomgaard.be  
of  

0478/99 87 35 

WEBSITE 

Op de website van de school vind je heel wat algemene info maar ook nieuws en foto’s uit de 

verschillende klassen. 

De moeite waard om regelmatig eens te gaan kijken: www.basisschooldeluchtballon.be 


