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TERUGBLIK OP DE MAAND NOVEMBER 

KINDERRECHTENDAG 

Vrijdag 19 november was een dag om nooit meer te vergeten, we vierden met de hele school 

feest. Het was de verjaardag van de kinderrechten.  

De speelplaats was prachtig versierd met slingers en ballonnen.  

We werden geschminkt, kregen iets leuks in onze haren of een plaktattoo op onze arm.  

Daarna trakteerde een echte goochelaar ons op een magische goochelshow. Wat een spektakel! 

Er werd gegoocheld met vuur, met echte duiven en schattige muisjes. 

In de klas werden de kinderrechten op een speelse manier opgefrist.  

‘s Middags kregen we een lekker snoepje als dessert na onze boterhammen.  

We mochten springen op een megacool springkasteel.  

In de namiddag kregen we als tussendoortje een lekker zakje chips.  

Wat een fantastisch feest!! 

LEESCHALLENGE IN HET 4DE LEERJAAR 

Je gelooft het nooit! Het is ons gelukt! We lazen met onze klas 100 boeken in (minder dan) 100 

dagen. Iedereen deed zijn best, ook de juf las mee. En onze beloning: een fantastische leesparty 

met DJ Hatim! 

ENERGIE IN DE 2DE KLEUTERKLAS 

Tijdens de week van energie werd het weer interessant zoals altijd, 

we leerden over warmte, licht, wind(energie) en elektriciteit. 

We gingen met allerlei lampjes op zoek 

en ontdekten lichtgevende dingen in onze donkere hoek. 

We bekeken de batterijen en leerden ze opladen, 

en we knutselden met echte elektriciteitsdraden. 

 

Zonnepanelen, windenergie en elektriciteit waren voor ons nieuwe begrippen, 

we mochten zelfs in stukjes isolatie knippen. 

Een mooi windmolentje kon je maken, 

en we gingen de zonnepanelen bewonderen op de daken. 

We luisterden naar het verhaal van Reus Gommaer, 

en leerden al spelend veel van elkaar. 

Als ik zo rondkeek, 

vond iedereen het wel een leuke week! 

 

 

 NIEUWSBRIEF 

http://www.basisschooldeluchtballon.be/


RIDDERS EN PRINSESSEN IN DE 1STE KLEUTERKLAS B 

Een ridder op een wild, wit paard. Zwaait gevaarlijk met zijn zwaard. Ha, hi, ho! Gekke ridder op je 

paard! Ha, hi, ho! Gekke ridder met je zwaard! De ridder trekt een boze snuit. En de prinses? Die 

lacht hem uit. 

Deze maand werden we echte ridders en prinsessen in de klas. Wat wisten we hier al veel over 

zeg! Eerst vierden we Sinte-Mette en zongen met de hele school het Sinte-Mette lied. We 

luisterden naar het verhaal achter Sinte-Mette en stonden stil bij het ‘lief zijn voor elkaar’ en het 

‘delen’. Net zoals Sint-Maarten deed. Het verhaal werd al snel nagespeeld in onze poppenhoek. 

Onze klas werd natuurlijk ook omgetoverd tot een echte ridderburcht. De ridders galoppeerden 

doorheen de klas op hun nobel paard en beschermden de prinsessen tegen elk mogelijk gevaar.  

We knutselden ridderschilden en tiara’s en schilderden ons eigen droomkasteel.  

Natuurlijk luisterden we ook naar enkele verhalen waaronder een verhaal over een ridder zonder 

billen. Jaja, je hoort het goed. Gelukkig vond hij nieuwe billen en leefde hij nog lang en gelukkig 

met zijn prinses. 

Ik denk dat we wel bewezen hebben deze maand wat een dappere ridders en prinsessen er wel 

niet in onze klas zitten! 

KINDERRECHTENDAG IN DE 3DE KLEUTERKLAS 

De leukste schooldag van het jaar? KINDERRECHTENDAG!!! 

Recht op onderwijs! Recht op voeding! Iedereen is gelijk! Recht op spel! Dat vinden wij belangrijk! 

En spelen, ...dat deden we ook naar hartenlust in het springkasteel, geweldig was dat! 

  
 

THEMA LICHT EN DONKER IN DE 1STE KLEUTERKLAS A 

Tijdens het thema ‘ licht en donker’ hebben onze kleuters nachtlampjes gemaakt voor in hun 

slaapkamer. Ook is er in de klas een leestent gekomen zodat wie tot rust wil komen er een boekje 

kan gaan lezen! 

  
 



3DE LEERJAAR: NOVEMBER … ONS THEMA VAN W.O. 

We leerden over de oorlog en over al onze koningen.  We speelden 

een grote koningenquiz en de juf scande flink onze 

antwoorden.  Nadien mochten we een koningsspel spelen waarin we 

aan elkaar konden laten zien wat we allemaal geleerd hebben. We 

verzamelden zoveel koningen als we konden en maakten al lerend 

veel plezier!  

 

DE MAAND NOVEMBER IN HET 6DE LEERJAAR 

We beginnen met de jarige , Falke is deze maand, 11 jaar geworden.  

Er was ook een ander heel groot feest “de kinderrechtendag” die vierden hun 32ste verjaardag. Er 

was een spectaculaire goochelshow en een cool springkasteel.  

We kregen ook een lekkere verassing het was een super leuke dag.  

We hebben ook een leuk spel gespeeld “het kinderrechtenspel”.  

We hebben deze maand met heel de school Sint-Maarten gezongen en we kregen snoep.  

Nu we het toch over eten hebben, we eten sinds kort in de klas .We hebben ook veel gezongen.  

Waaronder Mozart. We hebben ook per team een kamishibai gemaakt, een soort vertel theater en 

als afsluiter ons rapport.  

Sara, Alice, Marie en Olivia  

KINDERRECHTENDAG - BODYPERCUSSIE - IK WIL TAART! IN HET 5DE LEERJAAR 

Op de kinderrechtendag vierden we de hele dag feest! We maakten ook 

muziek in de klas. Wist je dat we altijd een instrument bij de hand hebben? 

Ons eigen lichaam. Je kunt op verschillende delen van je lijf trommelen. Dat 

noem je bodypercussie. Aan de hand van de 3 woorden: ‘Ik wil taart!’ leerden 

we een leuk klapspel en gebruikten we ons lichaam als drumstel. We klapten 

met één hand op onze borst, knipten in onze vingers, klapten in onze handen 

en tot slot kletsten we op onze benen. We probeerden samen hetzelfde ritme 

te vinden en we leerden naar elkaar te luisteren. Dit zorgde voor een gezellig 

samenspel. Ben je benieuwd hoe we dat deden? Wil jij ook graag aan de 

slag? Bekijk dan de video via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=EO2VmimB-TU en 

doe mee! Veel plezier!  

We vierden deze maand ook de verjaardag van Bas en Gunnar. Zij kregen op ons digitaal bord 

een verjaardagstaart voorgeschoteld. Ze zetten alles op alles en prikten zoveel mogelijk ballonnen 

stuk binnen een bepaalde tijd.  

IMPRESSIES UIT HET 1STE LEERJAAR 

Kinderrechtendag was leuk. Er is een tovenaar geweest en die kon munten wegtoveren. 

De muziek van de goochelaar vond ik spannend. Soms was ik bang. 

De goochelaar kon goed toveren. Plots kwam er een duif uit zijn boek gevlogen. 

De spelletjes van de kinderrechten waren ook heel leuk.  

We hebben in de namiddag veel van de kinderrechten geleerd.  

Met Playmobil onze familie maken (recht op familie), een boterham smeren (recht op voeding), de 

https://www.youtube.com/watch?v=EO2VmimB-TU


was ophangen (recht op kledij), doktertje spelen (recht op verzorging),...  

Alles was leuk. De leukste dag ooit.  

EEN SPECIALE LOGÉ IN HET 2DE LEERJAAR 

Wij hadden een speciale logé in de klas! 

We schreven er een liedje over voor Sinterklaas: 

Planpiet 
op de melodie van Sinterklaas Kapoentje 

 

 

Sinterklaas kapoentje, 

Wij kregen een briefje. 

Het briefje was van Planpiet. 

Hij kwam hier logeren. 

 

De andere Pieten 

voelden zich niet zo goed. 

Zij hadden Corona 

en dat wou Planpiet niet. 

 

Nu slaapt hij in onze klas. 

En hij is heel netjes. 

Hij maakt alle plannen 

voor de Sint en Pieten. 

 

Dus op 6 december 

zal alles heel vlot gaan. 

De pieten gooien en strooien. 

En de Sint die brengt de pakjes.  

 

Sinterklaas kapoentje 

gooit wat in mijn schoentje 

gooit wat in mijn laarsje. 

Dank u, Sinterklaasje! 

 

 

 

 

  

VOORUITBLIK OP DE MAAND DECEMBER 

JARIGEN VAN DE MAAND 

01/12 Jade (2LJ) ; 02/12 Elyse (1LJ) ; 03/12 Morgane (3LJ) ; 05/12 Will (4LJ) 

; 06/12 Bader (3LJ) ; 08/12 Leani (5LJ) ; 09/12 Maya (3LJ) ; 11/12 Lia (1KLA) 

; 14/12 Zayd (6LJ) en Ghufran (4LJ) ; 15/12 Asinat (3KL) en Elena (5LJ) ; 

19/12 Fadoua (2KL) ; 21/12 Houdayfa (3KL) ; 26/12 Bryan (6LJ) en William 

(4LJ) ; 29/12 Phyllis (1LJ)  



KALENDER 

 

donderdag 
16u00-19u00 

2 december 
Oudercontact lagere school: digitaal 

 
ouders LS 

maandag 
VM 
VM 

6 december 
De Sint op bezoek 
Voorleesontbijt 

 
iedereen 
4LJ 

maandag 
13u30 

13 december 
Voorstelling “BOEF!” 

 
5LJ 

dinsdag 
VM 

14 december 
Zwemmen 

 
3LJ/5LJ 

woensdag 
 

15 december 
Kringloopactie 

 
4LJ 

donderdag 16 december 
Urania - Hove 

 
4LJ 

dinsdag 
13u30 

21 december 
Instappertjes van 10 januari komen op bezoek 
Zwemmen 

 
1KLA 
5LJ 

Vrijdag 
11u50 

24 december 
Start kerstvakantie 

 
iedereen 

 

DE SINT KOMT LANGS OP 6 DECEMBER 

Op maandag 6 december zal de Sint aan alle klassen een kort coronaproof bezoekje brengen. 

START KERSTVAKANTIE 

De kerstvakantie start dit schooljaar op vrijdag 24 december om 11u50. 

Er zal opvang zijn tot 12u15. 

HERAANLEG SPEELPLAATS VOORAAN 

Maandag 6 december starten de werken aan de voorste speelplaats. Gedurende deze periode 

zullen beide fietsenstallingen niet toegankelijk zijn. Aan de overzijde van de straat zal een 

noodfietsenstalling voorzien worden. Er zal daar niet evenveel plaats zijn als in onze huidige 

fietsenstallingen. We zouden dan ook willen vragen van alleen met de fiets naar school te komen 

als dat absoluut noodzakelijk is. Kinderen die in de buurt wonen kunnen bijvoorbeeld te voet 

komen i.p.v. met de fiets, loopfiets of step. 

We willen jullie alvast heel erg bedanken om ons hierbij te helpen! 

 

 

 


