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15 + 29 november

zwemmen

18 november

Boekenbeurs

22 november

Grootouders 
op school

23 november

GEEN SCHOOL

29 november

Actie met onze 
pestbuddy’s

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 21/11: K2/L5 en K3/L6 werken

met de verteltassen

• 22/11: grootouders op school

• 23/11: pedagogische studiedag

KLEUTERS:

• 15/11: K3 gaat zwemmen

LAGER:

• 14/11 → 18/11: GWP 3de graad

• 15/11: L2 → L4 gaat zwemmen

• 17/11: L4 gaat voorlezen bij

Schanulleke te Outer

L1 gaat naar de bib

• 18/11: L3 gaat voorlezen bij

Schanulleke te Meerbeke

L1 → L4 gaat naar de 

boekenbeurs in De Linde

• 21/11: L1: medisch onderzoek

• 29/11: Actie met onze pestbuddy’s

• 30/11: K2 gaat voorlezen bij Tati

Gooi je anker uit!

Binnen ons jaarthema zetten we in op de executieve 
functies. Vanaf 7 november gooien we ons anker uit. 

Hierbij werken we aan inhibitie en impulscontrole.
Door je anker uit te gooien leren kinderen hun impulsen van 
binnen en hun prikkels van buiten af te remmen waardoor ze 
eerst gaan nadenken en dan pas handelen. 

Om de impulsen beter leren onder controle te houden, 
introduceren we de stop-denk-doe-methode met als visuele 
ondersteuning een verkeerslicht. 

Ontdek meer in dit filmpje. Klik op onderstaande link 
of scan de QR-code. 

https://m.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

https://m.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&fbclid=IwAR0ITr7ia6hHnJ2RrvxinNwQUYUWbPm5YBfIcfJnCl5xkB3TARneVTQw5dk


Wij hebben al gemerkt dat u onze school een warm hart toedraagt. 

Wij zouden graag onze recensies op onze website vernieuwen.
Heeft u zin en even de tijd om een leuke anekdote/ervaring 
over onze school met ons te delen? 

U mag dit steeds sturen naar: wonderwijzerk3a@bsmeerbeke.be. 

Alvast een dikke dank u wel. 

Recencies

Appelen & peren

Wauw! 

Er werden liefst 380 zakjes met appelen en peren verkocht. 
Dit zorgde voor een mooie opbrengst. 

Hiermee sponsort het oudercomité de geïntegreerde werkperiodes 
(GWP) in het lager onderwijs. 

Wij danken ook het oudercomité om deze verkoop te organiseren en klaar te zetten. 
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Elke maand staat er een nieuwe activiteit in the picture onder begeleiding van onze 
pestbuddy’s.

In de maand november slaan we op 29 november de handen in elkaar. 
Dan houden de pestbuddy’s een spelletjesnamiddag met hun groepje.

Noteer deze datum alvast op je kalender, want die dag komt je kind opnieuw in 
zijn/haar kleur naar school. 

Op naar een pestvrije school

Grootouders op bezoek

Op dinsdag 22 november 2022 zetten wij alle oma's en opa's eens 
extra in de bloemetjes.

Kleuters:
Het grootouderfeest van de kleuters gaat door in het hoofdgebouw. 
De kleuters zullen die dag optreden voor hun grootouders. Wij 
verwachten de grootouders omstreeks 10u in de refter, waar een 
kopje koffie en koekje wordt aangeboden. Om 10u30 treden de 
kinderen op in de speelzaal. Na de optredens gaan de grootouders op 
bezoek naar de klassen waar ze een zelfgeknutseld kaartje 
overhandigd krijgen.

Lager: 
De leerlingen uit het lager kijken ook al uit naar het bezoek van hun 
grootouders. Er wordt een openklasdag georganiseerd van 8u30 tot 
10u10. Nadien worden de grootouders getrakteerd op een kopje 
koffie en een koekje.

Opgelet: 
In L2 en L3 werken ze in 2 groepen. De grootouders voor deze klassen 
kregen een apart tijdstip door. 

22 november

2022



Dag van de kinderzorg

Onze kinderverzorger meester Jonas is een echte superheld!

Onmisbaar voor de verzorging en opvoeding van onze kleine spruiten.

Bedankt voor de goede zorgen voor al onze kleine kapoenen!

Wie o wie is die geheime voorlezer?

Donderdag 27 oktober was het zover. Dan werden onze leerlingen getrakteerd op een 
mooi verhaal door een geheime voorlezer. Onze leerkrachten verkleedden zich in het 
thema van hun verhaal en gingen dan in een andere klas voorlezen. Dit bleef geheim tot 
het allerlaatste moment. Spannend toch?

Deze activiteit staat nog 2 keer gepland dit schooljaar… Benieuwd wie er volgende keer 
aan de deur van uw kapoentje staat? Hou onze facebookpagina’s in het oog. 

Een geslaagde editie
Op vrijdag 21 oktober was het alweer een TOPavondje.

We mochten liefst 450 deelnemers verwelkomen die het aandurfden om onze 
Halloweentocht uit te proberen. Ook de kinderopvang had alweer héél véél succes.
We kregen aangename en hartverwarmende reacties van zowel de uitgestippelde tocht 
als de sfeer op onze school. 

Op naar volgend jaar! Noteer alvast vrijdag 20 oktober 2023 in je agenda.



Maandelijks laten we enkele leerlingen van het 6de leerjaar aan het woord. We stellen ze enkele 
vragen. Deze 4 leerlingen kozen ervoor om hun tekstje op computer te typen. Hierbij 
bedachten ze een passende titel en verzorgden ze zelf de lay-out. 

L6 aan het woord



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer Meerbeke

Nieuws uit de klas

Thema ‘het bos’ in de klas van juf Vanessa

De voorbije weken leerden we over de dieren 
en de voorwerpen in het bos.

Onze poppenhoek werd een hoek waar er met 
de knuffels uit het bos kon worden gespeeld 
en waar we ons konden verkleden in een heks 
of pompoen. Als heks konden we heksensoep 
maken met allerlei vieze insecten.                                   

In de wiskundehoek leerden we de balans 
interpreteren en pompoenen en dennenappels 
wegen.

Onze schrijfmotoriek werd geoefend door 
lijnverbindingen te maken in het zand van de 
lichttafel.                            

We oefenden het tellen tot 4 door het spel 
met de wasknijpers: evenveel wasknijpers 
knijpen als er stippen zijn.

We speelden een wiskundig spel waarbij we 
aan de draaischijf draaiden en evenveel 
voorwerpen namen als op de getal beelden 
stond. Hierbij moesten we het 
herfstmateriaal sorteren bij de juiste figuur.

Zelfstandig leren in het zesde leerjaar

Op regelmatige basis leren de leerlingen van 
het zesde leerjaar zelfstandig werken. Ze 
zoeken op de computer info en oefenen 
Frans op Kabas. Ze kunnen zich zelfstandig 
inloggen doordat ze een eigen wachtwoord 
hebben.

Voor wereldoriëntatie leren ze zelfstandig 
een webpad oplossen. Wij werken nu rond 
het thema gelukszoekers. Ze zoeken 
informatie over de verschillende 
ontdekkingsreizigers op. Het webpad
Christoffel Columbus hebben ze alleen 
opgelost. Ze krijgen een link en surfen 
ernaar. Ze downloaden het werkblad en 
kunnen de opdrachten oplossen. Onder elke 
opdracht staat een link met de nodige 
informatie. De leerlingen                       
vinden de antwoorden in de                     
tekst of het filmpje. Ze typen                   
het antwoord op het werkblad.                    
Ze vinden dit heel leuk.

https://www.facebook.com/bsdewonderwijzer/

