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Supermegaknap 

Beste ouders, 
 

Wie begin schooljaar aandachtig de 

schoolgids las en het nieuwe logo zag was 
onmiddellijk mee met ons nieuw  

jaarthema “supermegaknap”. 
  

“Elk kind wordt geboren met een talent,  
verborgen in zichzelf, wachtend om  

ontdekt te worden. 
Dat talent is een sterretje dat het kind op 

een andere manier licht laat geven dan 
anderen. 

Elk kind geeft licht, elk kind heeft een talent en draagt iets moois met zich mee, elk 
kind draagt een bijzondere kracht in zich. 

Als het op een geborgen plekje groeien mag en de tijd krijgt om zichzelf en de we-
reld te ontdekken, als het hulp krijgt om vaardigheden te ontwikkelen, kan het zijn 

of haar sterretje vinden.” 
 

Het jaarthema “supermegaknap” houdt in dat elke maand een nieuwe ster aan onze 

kleuters wordt voorgesteld. Je vindt deze sterren opgehangen in elke vestiging van 
onze school.  

“Samen knap”, “beweegknap” en “beeldknap” zijn de sterren die dit schooljaar reeds 
werden uitgewerkt. 
 

“De kleuterschool is de eerste grote stap, is een tocht van leren, van lerend groeien, 

van groeiend en lerend onderweg zijn. Een plekje waar het belangrijk is dat elk kind 
zichzelf durft te zijn, zichzelf mag zijn, zichzelf individueel en in de groep mag en 

moet kunnen ontplooien met plaats en tijd voor deze dingen. 
Morgenster wil zo’n plekje zijn. 

Morgenster, Stella Matutina, 
Een plekje waar kinderen hun eigen ster mogen vinden zonder zoeken, gewoon door 

zichzelf te zijn.” 
 

En laat nu net de ster één van de symbolen zijn rond Kerstmis.  
  

Ik wens jullie in deze mooie kersttijd veel licht en warmte toe. 

Moge 2014 voor ieder een fantastisch jaar worden.  
 

Johan Bombeke 
 

 



Gedurende drie weken werd onze klas 

omgetoverd in een heksenschool. Het 
begon allemaal met het verhaal van 

Slimme Lotje. Zij had een koffer  
gevonden die ze niet kon openen.  

Hoe vaak ze het ook probeerde, het  
lukte niet. Tot ze de omgekeerde spreuk 

gebruikte: ‘Hocus pocus toverlicht,  
kleine koffer blijf nu dicht’. Hoera de kof-

fer ging open! Door het volgen van de 
instructies in de brief (die in de koffer 

zat) kwam ze in de toverschool terecht. 
Daar zal ze leren hoe ze nog een  

slimmere heks kan worden!  
Onze 20 heksjes in de klas vonden ook 

zo een koffer. Dankzij de toverspreuk, 

kregen we hem open en ontdekten we 
allerlei heksenspullen. Onze klas kon  

ingericht worden en zo konden we  
beginnen aan onze 3 weken durende 

ontdekkingstocht.  
We ontdekten hoe we met kleuren  

konden toveren. Hocus pocus met een 
zoen, blauw met geel wordt groen!!  

Met behulp van receptkaarten konden 
we heksensoep maken:  

Recept 1 
1  du i z e ndpo o t ,  

4 muizen, 1 kikker en 
1 kakkerlak = drink 

dit toverdrankje en 

‘floep’ je bent een  
dino!  

(werd gemaakt met 
plastic dieren)  

We maakten een heksenhoed naar keuze 

en in de zandbak gingen we op zoektocht 
naar plastic insecten die zich hadden  

verstopt. In de telhoek konden we  
spinnen tellen en deze in de potjes met 

getalbeelden stoppen. Dit deden we met 
een pincet. Niet gemakkelijk!! 

Onze poppenhoek veranderde in een 
heksengrot. Griezelig!! Daar konden we 

ons verkleden en soep maken. Er lag ook 
een groot toverboek met een geheim 

verstopplekje. Daarin vonden we  
toverstafjes die enkel mochten gebruikt 

worden door heksen! Stel je voor dat  
iedereen kan toveren!! We experimen-

teerden ook met iets heel vies: met  

heksenslijm!! Superleuk!!  
Onze opleiding in de heksenschool zit er 

op! Slimme Lotje gaat haar kerstboom 
zetten en wij gaan dit ook doen!  

Groetjes Juf Sarah, Rikki en de heksjes 
van 2C  

Abracadabra! Simsalabim! Hocus, pocus, pats!  
Ik tover allemaal heksen in de klas!  



Na het snoepen van de lekkere chocolade van 

de Sint leerden we in onze klas over onze  
tandjes. Met verschillende spiegeltjes konden 

we ontdekken hoe ons mondje er van binnen 
uitziet. Waar en hoe onze tandjes in onze mond 

staan, waarvoor we tandjes nodig hebben en 
vooral… hoe houden wij ze gezond! 

We leerden ook hoe en wanneer we onze tanden 
flink moeten poetsen en ook wat er goed of 

slecht is voor onze tanden. Al gauw werden we 
experts in het ontdekken van voeding die heel 

gezond is en ook dingen waar veel 
“suikermannetjes” in zitten. Wij probeerden dan 

ook om tijdens ons 10 uurtje vooral gezonde 
tussendoortjes te smullen. 

Heel wat kleuters brachten lekkere worteltjes, 

kaasjes, komkommertjes, boterhammen en fruit 
mee. Ook bij het drinken was het vooral water 

en melk die succes hadden. Als hoogtepunt was 
er een bezoekje bij de tandarts waar onze  

kleuters zelf tandarts en patiënt mochten  
spelen. De oogjes én de mondjes gingen open 

bij het zien van alle attributen. Vooral de  
speciale stoel die op en neer gaat en de 

“slangetjes” waar lucht en water uitkomen  
vonden ze heel leuk. 

Met volle overtuiging beloofden onze 
“tandenspecialistjes” dat ze dagelijks minstens 2 

maal hun tanden gingen poetsen en veel rauwe 
groenten eten. (én water drinken!) 

In de klas werd er daarna ten volle van tandarts 

gespeeld in de tandartshoek. 
Bedankt tandarts Sandra en Patrick voor de 

leerrijke namiddag!! 
De blinkende tandjes van 2e kleuterklas Heiplas 

en juf Gerda. 

Verzorgde tandjes in de 2de kleuterklas 

Kleutersprokkels 
 

 

 

Mopje: 
Wat is het verschil tussen een tandarts en de juf? 

De tandarts zegt “mondje open! “ 
En de juf zegt “mondje dicht!” 
 
 

 
 

Kleutersprokkels: 
Kleuter zegt : mama, toen ik nog baby was had ik 

nog geen tandjes. Alleen maar varkensvlees! 

(lees: tandvlees) 



Uitstap met de grootouders naar het park van Mesen! 

Op woensdag 20 november werden alle grootouders van 1A,1B en 1C 

uitgenodigd om mee te stappen naar het park op zoek naar…ja, naar 
wat?!?! 

Al heel snel werd duidelijk dat we de kabouters moesten helpen want 
‘Tri Tra Trolletje’ had de kroon van de kabouterkoning weggenomen 

en in het bos verstopt. 60 dappere kleutertjes en 80 fitte opa’s en 
oma’s kwamen verschillende kabouteropdrachten tegen en ja hoor…

alles werd keurig uitgevoerd. Toen we aan de weide bij de vijver kwamen werd  
ineens de kroon weergevonden en door verschillende kleuters 

als een trofee hoog in de lucht gestoken! VREUGDE ALOM!!! 
Als afsluiter maakten we een megagrote kring van kleuters 

met daar rond een nog grotere kring van opa’s en oma’s. De 
rondedans van de vier kaboutertjes werd eerst door de  

kleuters uitgevoerd. Nadien waren er enkele sympathieke  
vrijwilligers die even een kaboutermuts op hun hoofd wilden  

zetten en hun kunstjes wilden tonen. De sfeer was zo  

gezellig! Daar krijg je echt warm van!! 
Met een kopje koffie en lekkere koekjes eindigde deze uitstap 

onder een stralende zon. Bedankt lieve grootouders!!! 
Alle kleuters van 1A,1B en 1C 

 



Op stap naar het park van Mesen 

fruisap                 suitsap              suipsap 

      sruipsap           suisap         fluitsap       

fruipsap       fruitlap   fuitsap            

futsap       tuitsap        

huisap   swuiswap                

… CHOCOMELK  

Veel zoete fruitsapgroetjes, 

Juf Hilde en juf Marth  

Naar aanleiding van ons thema: het bos, 

de herfst gingen de kleuters van juf Hilde 
en juf Els (2a en 2b) samen op stap naar 

het park van Mesen. We trokken onze 
laarzen aan en met een plastiek zak in on-

ze hand vertrokken we op zoek naar 
blaadjes en allerlei herfstvruchten. We 

hadden geluk want de zon was van de par-
tij. Samen genoten we van een fijne  

namiddag in het park. We voelden aan de 
stammen van de bomen, oei, wat was dat 

ruw. We vonden prachtige paddenstoelen, 
grote en ook een heleboel kleintjes. Op het 

einde van onze wandeling mocht natuurlijk 
een bezoekje aan de speeltuin niet  

ontbreken. Samen op de wip en op de 

schommel, wat leuk! Met onze zakken vol 
bladeren en eikels gingen we  

richting klas, want wat is een  
namiddag snel voorbij. In onze  

klasjes gingen we dan knutselen met de 
gedroogde bladeren en in ons  

winkeltje konden we sorteren met de ge-
vonden  e i ke l s  en  ka s tan j e s .  

Vele herfstgroetjes, de kleuters van  
juf Hilde en Els. 

Tijd om te drinken in 1AH & 1H. 
Wat hebben jullie graag?  



Koken in 3A 

Op het einde van elke maand 

worden de jarigen nog eens 
extra in de bloemetjes gezet 

door samen te koken.  
Eind september hebben we  

lekkere wafels gebakken. Bij de 
jarigen van oktober waren we 

in de klas aan het werken rond 
de Sint, dus hebben we  

speculaas gebakken. 
Van de Sint kregen we een  

cupcake - machine , deze 
moesten we dan toch ook eens 

testen. En aangezien we eind 
november werkten rond het 

thema “kunst” hebben we dan 

blauwe cupcakes gebakken…
lekker ! 

Vol verwachting trokken we naar de brandweerkazerne van Lede. Daar werden we 

opgewacht door enkele stoere brandweermannen met een peperkoeken hartje.   
We namen een kijkje achter de schermen en mochten plaats nemen in een  

brandweerwagen. Verder was er de oproepcentrale met computers  en zenders. We 
konden ook zien waar de brandweermannen hun zeer  snel moeten omkleden en 

welke kledij ze dan juist moeten aantrekken. 
Het leukste van het hele bezoek was natuurlijk het blussen. Als echte brandweerman 

of -vrouw kregen we een brandweerjas aan en een helm op, en spuiten maar. Maar 
toen was er een échte oproep en konden we zien dat brandweermannen heel snel 

parkeren, naar binnen spurten en in 1-2-3 aangekleed in de brandweerwagen zitten. 
Gelukkig was het maar een korte interventie en waren onze helden snel terug, zo 

konden we nog per 4 kleuters de lucht in met de liftwagen. 
Een dikke dankjewel voor de leuke rondleiding! 

De kleuters van 3B en Juf Veerle.   

Naar de brandweerkazerne 

MINUUTWAFELS 
Ingrediënten: 
 500 gr zelfrijzende bloem 

 1/2 l melk 
 6 eieren 

 200 gr suiker 
 150 gr vetstof 
 2 pakjes vanillesuiker 

 
Ga als volgt te werk: 

Roer bloem, melk en eierdooiers ondereen. Klop 
de eiwitten stijf. Zet de gesmolten vetstof, de 
suiker, de vanillesuiker en tenslotte het stijfge-

klopte eiwit onder het eerste mengsel. 
Laat het wafelijzer heet worden. Bak er het deeg 

in tot wafels. Leg ze op een voorverwarmde 
schotel en dien ze onmiddellijk op. 
Smakelijk eten 

 



Kunnen wij het maken?  Nou en of! 

In t’Overimpe hebben we dit jaar een nieuwe 

klaspop: Bob De Bouwer! Het wordt een heel 
speciaal jaar: het jaar waarin we een nieuwe 

peuter- en 1e kleuterklas en nieuwe toiletjes 
krijgen! Daarom gaat Bob, samen met zijn 

werkmannen aan de slag! We werkten dan 
ook het thema ‘bouwen’ uit samen met onze 

kapoenen. 
Op een ochtend vonden we een speciale  

koffer in de klas. De kinderen wisten het  
direct: dat moesten de vrienden van Bob De 

Bouwer zijn geweest! Al gauw bleek dat ze 
gelijk hadden. We vonden een heel klein briefje waarop stond dat het Bob De  

Bouwer dorp helemaal vernield was door een harde storm! Ze wilden heel graag dat 
wij hen zouden helpen bij het terug opbouwen van hun dorp. Zo gezegd, zo gedaan! 

Onze kapoenen konden Bob helpen door op zoek te gaan naar verschillende soorten 

huizen. Dus gingen we op stap in de straat! Na het bekijken van de huizen gingen 
we aan de slag met het bestuderen van een bouwplan in de ‘architectenhoek’. Zo 

probeerden wij zelf ook plannen te tekenen voor ons droomhuis. We leerden  
tekenen met latten, geodriehoeken. We bouwden met blokken een huis of een dorp 

en probeerden dit zo nauwkeurig mogelijk na tekenen.  In de bouwhoek konden we 
ons verkleden als werkman en gingen een muur bouwen met de grote bouwblokken. 

In de knutselhoek gingen we de stenen van de muur stempelen, gingen we ons ei-
gen droomhuis schilderen. We leerden een liedje en een versje: ‘Een grote steen’ en 

‘Ik bouw een huis’. We luisterden naar het verhaal van Jules ‘Het huis van Jules’.  
We deden schrijfdans en tekenden in scheerschuim ‘ de  

tanden van de zaag’. We maakten muziek met de  
werkinstrumenten: van luid 

naar stil of van stil naar luid, 
echo-effect, op een ritme 

meedoen. 

We vertelden over de werf, 
de kranen, de bouwvakkers, 

de betonmolen, het dak, de 
schoorsteen, de verschillende  

bouwmaterialen … We leer-
den heel wat nieuwe woor-

denschat kennen. We gingen 
aan de slag met vouwmeters, 

rolmeters; hoe hoog is deze muur? Welke plank is lang  
genoeg? Staat onze muur recht of schuin? We namen daarvoor de waterpas erbij. 

Op de speelplaats gingen we metsen met cement en stenen, in de klas gingen we 
bouwen met kleine bouwsteentjes en cement.  

We gingen gaan experimenteren met verschillende beeldtechnieken, met oa leem en 
stro! We probeerden hier huizen mee te maken. Wij zijn beeldknap!  

Hopelijk zijn ons nieuwe klasje en onze nieuwe toiletjes snel klaar! We kijken er  

alvast naar uit! Dankjewel Bob de bouwer! 
Bouwgroetjes, 

De kapoenen van t’Overimpe!    
Juf Evelyne en juf Annelies 



Smakelijke groetjes uit 2B 

Samen gezellig fruit of groenten snijden, samen deeg maken voor de pannenkoeken, 

de eieren geven aan de juf en ze dan ook wel eens laten vallen. Oei, een eitjes min-
der voor in het deeg, maar het zal zo ook wel lekker zijn hè juf.  In het deeg roeren 

of mixen met de mixer, melk gieten bij het deeg, bloem zeven, oei wat een witte 
wolk! Met een mesje van de mama's (een aardappelmesje) wortels snijden, dat is 

niet gemakkelijk. Samen genieten van de lekkere geur van de soep, gezellig rond 
het pannenkoekenvuur van de juf, amaai 6 pannenkoeken tegelijk, zoveel! Of samen 

eten van de fruitsla,....Deze gezellige en smakelijke momenten konden de kleuters 
van 2b beleven de eerste maanden van het schooljaar. Hier komt zeker nog een ver-

volg op de komende maanden. Smakelijke groetjes. 

 

November 2013. Terwijl wij knus 

in de klas alles in gereedheid 
brengen voor de komst van de 

Sint, worden de Filipijnen door de 
zwaarste tyfoon ooit geteisterd, 
Haiyan. 

Op een morgen tijdens het  
onthaal ontstaat er spontaan een 

gesprek over deze storm naar 
aanleiding wat de kleuters  
vernemen via ketnetnieuws, de 

foto’s in de kranten. 
Hoe kunnen wij de kinderen in de 

Filipijnen helpen? Speelgoed 
schenken? Kleding verzamelen?..
…Er wordt gekozen om koekjes te 

bakken en die aan onze ouders te 
geven in ruil voor een kleine bijdrage niet minder dan 1 euro maar niet meer dan 5 euro. 

Op donderdag 21 november bakken we in de klas lekkere koekjes en ieder neemt een zakje 
mee naar huis. 

Zo verzamelen de kinderen van de 3de klas Heiplas 110 euro die we storten op het rekening-
nummer BE 17 0000 0000 2121 
We danken iedereen voor de bijdrage want…… alle beetjes helpen!  

Groetjes,  
De rakkers van 3H  

Koekjes bakken voor het goede doel. 



Bezoek aan het bos te Ronkenburg 

Op dinsdag 15 oktober gingen alle  
kleuters van 3c naar het bos van  

Ronkenburg.  
Wij, de kleuters van 3c, hadden die week 

in de klas bezoek van kabouter Honkie. 
Deze kabouter leerde ons heel wat bij 

over het kabouter leven en de  
paddenstoelen. Op een dag stuurde  

kabouter Honkie ons een briefje met de 
vraag of wij hem wouden helpen met 

zijn kabouterexamen. Als dank had  
kabouter Honkie voor ons een schat  

verstopt, maar die kregen wij natuurlijk 

niet zomaar.  
Kabouter Honkie gaf ons de opdracht om 

in het bos veel natuurmaterialen te  
verzamelen, zoals blaadjes, vruchten en 

takken. Hiermee konden we de zandtafel 
in onze klas omtoveren tot een  

kabouterbos. Hij vroeg ons ook om naar 
de paddenstoelen te kijken. We moesten 

wel voorzichtig zijn dat we de  
paddenstoelen niet stuk trapten, want er 

konden wel eens kaboutervrienden in 
wonen.    

T o e n  w e  a a n k w a me n  i n  h e t  

kabouterbos zijn we eerst naar de eend-
jes gaan kijken. Daarna konden we onze 

zak beginnen vullen met allerlei blaadjes 
en vruchten. We keken naar de bomen 

en de juf vertelde over de verschillende 
delen van de boom.   

We keken en vergeleken en kwamen zo 
tot de ontdekking dat er heel wat  

verschillen zijn. Hoge en kleinere bomen, 
dikke en smalle bomen, bomen waarop 

mos groeit en bomen zonder mos… Toen 
we onze boswandeling verder zetten,  

zagen we plots overal kabouters staan. 
Iedere kabouter had zo zijn eigen  

opdracht. Zo moesten we bv. een huisje 

voor de eekhoorns maken , gingen we 
op zoek naar dikke en dunne takken en 

nog zoveel andere leuke dingen. Als alle 
opdrachten opgelost waren , was het tijd 

om die echte kabouterschat te zoeken. 
Waar zou kabouter Honkie die toch  

verstopt hebben ? Even zoeken en daar 
lag ze dan... de kabouterschat. Een kist 

vol kabouterappelsap. Mmmmm , niets 
zo lekker na een lange boswandeling!  

Langs deze weg zou ik ook de ouders en 
grootouders willen bedanken die zich 

steeds proberen vrij te maken om ons 
ergens naar toe te brengen of te komen 

halen.  

Groetjes juf Aline ,  

juf Veerle en alle 

vriendjes van 3 C 




