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TERUGBLIK OP DE MAAND DECEMBER 

KROKKIE WOONT IN DE 3DE KLEUTERKLAS 

Tijdens de maand december maakten we kennis met Krokkie de krokodil, hij woont in onze klas. 

Krokkie is dol op letters! Samen met Krokkie zochten we een voorwerp in de klas dat begint met 

de letter S.  

Wie heeft er een S in zijn naam? ... Sinterklaas ook! 

We knipten en plakten de letter S vol met speelgoed.  

 

 

 

 

HET 3DE LEERJAAR WENST JULLIE IN 2022 

Heel veel Geluk.  

Dat mensen Eerlijk tegen je mogen zijn.  

Liefde, om te geven en te krijgen.  

Leuke Uitdagingen, die het leven boeiend maken.  

Heel veel Kwaliteitsvolle momenten,  

maar ook af en toe wat Kalmte.  

Mooie Idealen waarnaar je kan streven,  

en tonnen Geduld.  

Nieuwsgierigheid naar wat elke nieuwe dag zal brengen  

en Intens genieten van de mensen die je graag ziet.  

Empathie voor elkaar.  

Heel veel plezante Uitstapjes,  

en Wensen die mogen uitkomen.  

Jezelf mogen en kunnen zijn.  

Een Aai en knuffel op tijd en stond.  

Aardige mensen om je heen.  

En regelmatig wat Rust, om je weer te herladen voor al het leuke dat nog zal komen! 

GELUKKIG NIEUWJAAR!  

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 

http://www.basisschooldeluchtballon.be/


FEESTMAAND IN DE 2DE KLEUTERKLAS 

De Sint is op bezoek geweest in onze klas.  Hij heeft speelgoed gebracht en 

iedereen kreeg een zakje met lekkers. 

In onze klas konden we spelen in de Sinterklaashoek; er waren Sinterklaas en 

Pieten verkleedkledij, nepcadeautjes, nepsnoepjes, schoorstenen, ...... Als de 

Sint terug naar Spanje was was het tijd voor het thema "Kerstmis". 

We hebben de grote kerstboom in onze klas versierd. Ook in de kersthoek stond 

een kleinere kerstboom die we mochten versieren. We konden het kerstverhaal 

naspelen. 

De laatste dag hebben we een kerstfeestje gevierd waarbij we enkele 

opdrachten goed moesten uitvoeren alvorens we het cadeautje konden openen.  

TOPMOMENTEN IN HET 1STE LEERJAAR 

Bezoek aan Sintstad. 

Sinterklaas was zoek. Waar was de Sint? 

We zijn op zoek gegaan in zijn slaapkamer, zijn werkkamer en de pakjeskamer. Gelukkig hebben 

we hem gevonden tussen de pakjes. 

Sinterklaas durft al wel eens slaapwandelen.  

Schrijven van de eerste nieuwjaarsbrief. 

Spannend. Dit jaar schrijven de leerlingen voor de eerste keer zelf hun nieuwjaarsbrief. Met veel 

concentratie, precisie, zorg, aandacht en inzet gaven ze allemaal het beste van zichzelf. Weer iets 

om trots op te zijn.  

OOK IN DE 1STE KLEUTERKLAS A KWAM DE SINT OP BEZOEK 

Op 6 december was het weer zover. De kleuters zaten vol spanning te  wachten in de klas! RaRa 

… wie kwam daar opeens binnen SINTERKLAAS! Dat vonden onze kleuters geweldig, ze hebben 

er echt van genoten! Ook met het speelgoed dat hij gebracht had waren ze super blij! 

       

DECEMBER IN HET 4DE LEERJAAR 

Omdat we met onze klas een week in quarantaine moesten, vond het voorleesontbijt pas in 

december plaats. Het werd een bijzonder Sinterklaas-voorleesontbijt met een heerlijk buffet en 

grappige sinterklaasverhalen. 

We deden een onderzoeksproject over energie en bouwden zelf een stroomkring.  

We organiseerden een kringloopactie voor de hele school. We verzamelden veel speelgoed en 

iedereen was enthousiast.  

In kleine groepjes deden we een spreekbeurt over een planeet van ons zonnestelsel. 

Onze nieuwjaarsbrief typten we op de computer.  

De laatste dag voor de vakantie bouwden we een gezellig kerstfeestje met lekkere hapjes en een 

kerstbingo met cadeautjes.   



  

 

HET 2DE LEERJAAR WENST JULL IE EEN … 

GELUKKIG 2022 

bóórdevol toffe feestjes, lekkere hamburgers, kietelgevechten, lekker ruikende bloemetjes, mooie 

wandelingen, avontuurlijke reizen, fluitende vogeltjes, leuke uitstapjes, gezellige 

familiemomentjes, zotte springkastelen, heerlijke frietjes, fijne fietstochtjes, sprankelende 

champagne, spannende avonturen, bezoekjes aan de speeltuin, grappige mopjes, 

shopmomentjes, lekkere taart, kussengevechten, vrolijke vlinders, veel zon, sappig appelsap, toffe 

gezelschapsspelletjes, …  

Wij wensen jullie veel plezier in het nieuwe jaar! 

 
 

DE MAAND DECEMBER IN DE EERSTE KLEUTERKLAS B 

Sinterklaas kapoentje leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje dank u Sinterklaasje!  

Wat zijn wij flink geweest dit jaar! Zoveel leuks voor in ons klasje en de Sint die kwam ons 

persoonlijk verassen in de klas. 

We waren allemaal onder de indruk. Zo stil was het nog nooit in ons klasje.  

Hierna stond Kerst al bijna voor de deur. Samen telden we met onze adventskrans af naar 

Kerstmis. We leerden over het Kerstverhaal en de geboorte van het kindje Jezus werd al snel 

nagespeeld in ons klasje. Natuurlijk werd er ook hard gewerkt want al onze nieuwjaarsbrieven die 

moesten natuurlijk klaar zijn voor het nieuwe jaar.  

Hopelijk heeft iedereen van zijn vakantie genoten. En de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

VERSLAG VAN HET 6DE LEERJAAR 

Wij hebben een leuk dansje gemaakt op een Frans sinterklaasliedje voor de Sint. Door een leuk 

spel vonden we de plaats van ons cadeau.  

Voor Kerst heeft de juf een tof filmfestival georganiseerd. We hebben toen ook zelf een filmscène 

gespeeld. We kregen toen allemaal een oscar. 

We sloten het jaar af met de verjaardag van Bryan. 

Flore, Sara, Fiebe, Warre, Siebe, Marie 

 



5DE LEERJAAR: IK BEN KLAAR! WAT MOET IK NU DOEN?  

Klaar voor de start? een Klaar opdracht :)  
  
De sneller klaaropdracht kies je wanneer je sneller klaar bent met je taak.    

 

Wat kan je doen?  
Je kan uit verschillende opdrachten kiezen van muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie 
en wiskunde, … Je kan van alles doen zoals je eigen droomkamer ontwerpen, een 
PowerPointpresentatie maken, een informatiefolder maken over een insect…  

 

 

Vinden jullie volgende kunstwerken terug in de foto?  

 
 

-De skyline van Mechelen 

-De zelfportretten  
-De eigen ontworpen hanglampen 
-Getoverd met potlood 
-Het persoonlijke lettertype 
-Het was een nacht 
-Het grote harige monster 
-Geheimtaal 
-Mijn idool 

 
 
 
 
Tekst en presentatie: teamwerk 5de leerjaar 
 

  

VOORUITBLIK OP DE MAAND JANUARI 

NIEUWE KINDEREN 

In het instapklasje starten Wilma, Pauline en Abbas. Bij juf Karen verwelkomen we Lia.  

Ook in het 2de leerjaar komt er een nieuw vriendinnetje bij: Gloria.  

 

JARIGEN VAN DE MAAND 

01/01 Mathijs (6LJ) ; 07/01 Elliot (1KLB) ; 08/01 Flore (6LJ) ; 10/01 Siebe 

(6LJ) ; 12/01 Sara (5LJ) ; 15/01 Siraj (3LJ) ; 20/01 Soukaina (2KL) ; 25/01 

Leah (1KLB) ; 26/01 Suzan (3KL) ; 28/01 Juno (3KL), Renee (2LJ) en Lexi 

(3LJ) 

 

 



KALENDER 

 

dinsdag 
VM 

18 januari 
Zwemmen 

 
3LJ/5LJ 

donderdag 
13u30 

20 januari 
Voorstelling “Kapot” 

 
4LJ 

vrijdag 21 januari 
Speelgoedmuseum 

 
3LJ 

maandag 
9u 10u 11u 

24 januari 
Klassemuziek: klarinet 

 
3LJ/5LJ/6LJ 

dinsdag 
VM 
9u 10u 11u 
NM 

25 januari 
Zwemmen 
Klassemuziek: klarinet 
Instappertjes van 1 februari komen op bezoek 

 
3LJ/5LJ 
1LJ/2LJ/4LJ 
1KLA 

 

GEEN SNOEP ALS TRAKTATIE BIJ VERJAARDAGEN 

Kinderen brengen heel graag een traktatie mee als ze jarig zijn. Dat is ook heel fijn maar we 

ondervinden wel dat er meer en meer snoep wordt meegebracht. We zouden willen vragen om 

geen snoep mee te geven als traktatie maar bijvoorbeeld een stukje cake, een droge koek of een 

stukje fruit. Uiteraard hoeft niemand zich verplicht te voelen om iets te doen bij de verjaardag van 

zijn kind. Je kan ook altijd contact opnemen met de klasleerkracht voor ideetjes als je toch graag 

iets voorziet.  

INSCHRIJVINGEN BROERS/ZUSSEN GEBOREN IN 2020 

Tussen 7 en 18 februari 2022. Meer info volgt. 

 

ONTBIJTMANDEN OP ZONDAG 13 FEBRUARI 

Op zondag 13 februari zullen er ontbijtmanden kunnen afgehaald worden op school. Hiervoor kan 

vooraf ingeschreven worden. Meer info volgt de komende weken. 

 


