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TERUGBLIK OP DE MAAND OKTOBER 

VISJES IN DE 2DE KLEUTERKLAS 

Begin oktober, tijdens het thema ”huisdieren” zijn onze 2 nieuwe visjes in de klas aangekomen.  

Blub en Blob. Ze zwemmen in hun aquarium dat we samen gevuld hebben met keien, schelpen en 

planten.  Een week lang mag 1 kleuter elke dag de 2 visjes een beetje eten geven.  Dat is een 

taakje dat ze heel graag doen. 

 

 

 

 

KLEINE DIERTJES OP BEZOEK IN DE 3DE KLEUTERKLAS 

Langzaam, langzaam slakje, pas op voor het takje!  

We kregen bezoek in onze klas van heel wat kleine en nog kleinere diertjes. We bouwden huisjes 

voor hen en maakten vriendjes van klei en takken. 

    

KNUTSELPLEZIER IN DE 1STE KLEUTERKLAS A 

Tijdens het thema herfst hebben onze kleuters mooie herfstbomen gestempeld. 

We zijn ook met onze laarzen in de herfstbladeren gaan stappen. Wat een pret, 

het regende echt bladeren! 

 

 

 

VELDLOOP 

Op woensdag 6 oktober nam onze lagere school deel aan de veldloop. 

We waren met 40 lopers en behaalden goud met Sara Vereycken (6e) en Marcel Campi (3e). 

 

 NIEUWSBRIEF 

http://www.basisschooldeluchtballon.be/


EEN DRUKKE MAAND OKTOBER IN HET 1STE LEERJAAR 

Oktober was een drukke maand in het 1ste leerjaar.  

Met heel wat activiteiten op de planning:  

 een toneelvoorstelling van Levende muziek met als thema: Verkeer.   

 met de trein naar Antwerpen om er te gaan kijken naar een voorstelling met een heus 

Symfonisch orkest. Voorafgaand aan deze uitstap is er een animator een workshop komen 

geven over de voorstelling. 

 iemand van klassenmuziek is een woordje uitleg komen geven over de cello. 

 op stap naar het Vrijbroekpark. Een herfstwandeling met leuke doe-opdrachten en een 

begeleide wandeling met als thema 'Mauro de muis'.  

Uiteraard zijn we ook creatief bezig geweest. Het resultaat van 

1 van onze werkjes zie je hieronder. Herfstbomen naar een 

voorbeeld van kunstenaar Gustav Klimt.  

 

 

 

 

 

 

HERFST IN DE 1STE KLEUTERKLAS B 

Ritsel,ritsel in het bos   

Ritsel,ritsel op het mos 

Dorre blaadjes bruin en rood 

Alle takken worden bloot 

 

NIEUWS UIT HET 2DE LEERJAAR 

We gingen naar een voorstelling van het Symfonisch Orkest in Antwerpen: ‘De ware verhalen van 

de leugenbaron’. 

De meesten onder ons vonden de voorstelling mooi, grappig, gek, 

verrassend en leuk. Enkelen onder ons vonden het gewoon en 

zelfs een beetje saai. 

Wat we gaan onthouden van de voorstelling: 

de leugenbaron, zijn schmink en verkleedkleren, de gekke 

leugens die hij vertelde, de grote maan die boven het podium 

hing, de tafel die in een vis veranderde, het orkest met de violen 

en contrabas, de dirigent en de grote en mooie zaal. 



We vonden het heel gezellig om met de klas op stap te gaan! En leuk om de trein te nemen. 

Het was een fijne dag! 

Angus, de cowboy die bij ons in de klas logeert, organiseerde een cowboyhoekenwerk voor ons 

waarin we heel wat informatie over cowboys verzamelden. 

Ayco en Nooraïn beschreven de hoekjes voor jullie: 

* Jeeej! Een verkleedhoek! We moeten eerst kleren plakken bij een uitleg. 

* We moeten woordjes op het paard plakken. Daarna doen we een race met stokpaarden. 

* We lezen over de sheriff en schrijven zelf regels voor in de klas. 

* We moeten leren mikken, zoals cowboys met hun geweren. 

* We moeten bandieten van ons maken! 

 

 

OKTOBER IN HET 6DE LEERJAAR 

Oktober was een boeiende en leerrijke maand in het zesde leerjaar. 

Kennisgemaakt met het verhaal van Simon Gronowski in Kazerne Dossin. 

Terugkeer van klassemuziek (cello) en Levende Muziek. Twee voorstellingen waarvan we 

genoten. 

Onze eerste piñata’s moesten eraan geloven. Al bleken die best stevig te zijn. 

Brollywood was het taalthema waarin we ons omtoverden tot scriptschrijvers, regisseurs, 

acteurs,… 

Eindelijk waren onze laptops er. Werken met Teams, Flipgrids maken, handig opzoeken,... We 

leerden al veel. 

Raar einde van de maand. Maar we maakten er het beste van met een halve klas thuis en een 

halve op school.   

HET 5DE LEERJAAR 

 



KUNST UIT HET 4DE LEERJAAR 

Graag tonen we jullie enkele meesterlijk creatieve kunstwerken van de kunstenaars van het vierde 

leerjaar.  

    
 

    

HET 3DE LEERJAAR OP SLOT 

De klas was op slot en de sleutel was zoek!  Met verschillende opdrachten 

die we in ons team moesten uitvoeren, kraakten we langzaam aan de 

code.  Ieder team verzamelde cijfers die dan uiteindelijk de vindplaats van de 

sleutel verklapten.  Een echte escape room op kindermaat!  Alleen was het 

moeilijk, maar samen zijn we toch in onze opdracht geslaagd!   

VOORUITBLIK OP DE MAAND NOVEMBER 

NIEUWE KINDEREN 

Op 8 november starten Alix, Graziella, Mare, Sien en Roxane bij juf Karine in het instapklasje. 

Mira heeft de overstap gemaakt naar de 1ste kleuterklas B. 

JARIGEN VAN DE MAAND 

01/11 Ines (2LJ) ; 03/11 Falke (6LJ) ; 04/11 Asim (2KL) ; 08/11 Mohamed 

(5LJ) ; 09/11 Matilde (3KL) ; 11/11 Artuur (3LJ) en Bas (5LJ) ; 12/11 Mendez 

(3KL) ; 15/11 Gunnar (5LJ) ; 22/11 Romain (2LJ) ; 23/11 Olive (3KL) en 

Laura (3LJ) 

KALENDER 

 

dinsdag 
NM 

9 november 
Herfstwandeling “Uilen” 

 
5LJ 

woensdag 
 

10 november 
Sinte Mette   
Museumklas “Mechelen in de middeleeuwen” 

 
iedereen 
5LJ 

donderdag 11 november 
Wapenstilstand: vrijaf 

 
iedereen 



vrijdag 12 november 
Facultatieve verlofdag: vrijaf 

 
iedereen 

maandag 15 november 
Fietsen 

 
3KL 

dinsdag 
 
VM 
 
20u00 

16 november 
Fietsen 
Zwemmen 
Medisch onderzoek CLB Vijfhoek 
Infomoment rapport lagere school: digitaal 

 
2KL 
3LJ/6LJ 
6LJ 
iedereen 

woensdag 17 november 
Wereldwinkel 

 
4LJ 

donderdag 
20u00 

18 november 
Infomoment rapport lagere school: digitaal 

 
iedereen 

vrijdag 19 november 
Kinderrechtendag 
Speelgoedmuseum 

 
iedereen 
3LJ 

maandag 
13u30 
 
16u00-19u00 

22 november 
Voorstelling: Ik zit hier! 
Voorleesweek 
Oudercontact kleuterschool: digitaal 

 
1KLA/1KLB 
iedereen 
1KLA/1KLB/ 
2KL/3KL 

dinsdag 
VM 

23 november 
Zwemmen 

 
6LJ 

woensdag 24 november 
Fietsen 
Kringloopactie 

 
1KLA 
4LJ 

donderdag 
 
16u00-19u00 

25 november 
Fietsen 
Oudercontact kleuterschool: digitaal 

 
1KLB 
1KLB/3KL 

vrijdag 26 november 
Voorleesontbijt 

 
4LJ 

maandag 29 november 
Rapport 

 
lager 

dinsdag 
09u00 
VM 
16u00-19u00 

30 november 
Sintstad 
Zwemmen 
Oudercontact lagere school: digitaal 

 
3KL 
3LJ/5LJ 
ouders LS 

INFOMOMENTEN RAPPORT LAGERE SCHOOL 

We starten dit schooljaar met een nieuw rapport in de lagere school. 

Daarom organiseren we op dinsdag 16 en donderdag 18 november twee infoavonden om jullie 

een woordje uitleg te geven. 

Beide avonden verlopen inhoudelijk identiek maar de ene avond lukt voor de ene ouder misschien 

beter dan de andere. 

Jullie ontvangen eerstdaags een uitnodiging met een link om deel te nemen. 

Omwille van de huidige coronamaatregelen moeten we deze avonden helaas digitaal organiseren. 

 

BIJKOMENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 8 NOVEMBER 

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de klas als ze onvoldoende 

afstand kunnen houden van elkaar. 

Vergaderingen en oudercontacten verlopen opnieuw digitaal. 


