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18 januari

Pedagogische 
studiedag

23 - 27 januari

Projectweek 
‘Actief 

burgerschap’

24 januari

zwemmen

25 januari

Laatste dag om 
je croquebox
te bestellen.

26 januari

gedichtendag

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 18/1: GEEN school

• 23 → 27/1: projectweek

• 25/1: LAATSTE dag om je     

croquebox te bestellen.

• 26/1: gedichtendag

KLEUTERS:

• 24/1: K3 gaat zwemmen

LAGER:

• 19/1: L2 gaat voorlezen bij 

Schanulleke – Outer

• 20/1: L5 gaat voorlezen bij

Schanulleke – Meerbeke

• 23/1: L6 gaat voorlezen bij 

Onze vriendekes

• 24/1: L1 → L4 gaat zwemmen

Zet het op je landkaart!

Ook in 2023 zetten we onze koers verder en varen we 
opnieuw enthousiast uit!

De volgende executieve functie is het werkgeheugen. 
Deze wordt voorgesteld door middel van een landkaart.

Ons werkgeheugen helpt ons informatie bij te houden en te 
bewerken bij het uitvoeren van allerlei opdrachten.

Wanneer we in de klas iets belangrijks leren en moeten 
onthouden zeggen we tegen onze leerlingen: 
'Zet het op je landkaart!’

Volgende spelletjes stimuleren ons werkgeheugen en kan je 
thuis ook gezellig samen spelen: kwartet – memory – zeeslag 
– Ik ga op reis en ik neem mee… - Wie is het?

In volgend filmpje wordt via een liedje uitgelegd hoe je op 
een leuke manier kunt onthouden.

Klaar om jouw geheugen even te testen?

We verwelkomen onze nieuwe 
turnleerkracht: 
Meester Wim

Hij geeft aan
L2 → L6: turnen

K3 → L6: zwemmen



Projectweek
‘Actief

burgerschap’

In de week van 23 januari staat ons project rond
actief burgerschap op de planning.

Wat is dat nu juist?
Eigenlijk is dit iets waar we dag in dag uit al aan
werken met onze kinderen maar in die week willen we 
hier extra hard op inzetten.

We willen er als school voor zorgen dat onze
leerlingen actieve burgers worden die hun steentje
zullen bijdragen aan de maatschappij. Dit sluit ook
nauw aan bij onze belangrijkste pijler van ons
pedagogisch project “Samen leren samenleven”.

Wij vullen dit in op basis van deze 6 kernwaarden

→ handelen vanuit een respectvolle houding

→ oprecht openstellen tegenover anderen

→ elkaar behandelen op grond van gelijkwaardigheid

→ betrokken zijn

De school is de perfecte plaats om met elkaar te
leren samenleven, leren samen te werken en te leren
zijn.



Op dinsdag 13 december zorgden de pestbuddy’s voor een leuke 
middagactiviteit. 

De kleurgroepen en hun kapiteins speelden samen een gekozen 
spel. Zo waren er groepen die ‘Wolfje, wolfje, hoe laat is het?’ 
speelden. Andere groepen kozen voor ‘1 – 2 – 3 piano’ of ‘Schipper 
mag ik overvaren?’. 

Samen spelen is heel fijn! Zo dragen wij in De Wonderwijzer 
zorg voor groot en klein.

Op naar een pestvrije school



Van 14 tot 18 november gingen L5 en L6 op GWP naar 
Spa. Na een lange rit deden we onmiddellijk een 
eerste uitstap. We bezochten de burcht van Logne
waar we een schattenzoektocht deden. We deden nog 
heel wat andere fijne uitstappen zoals een wandeling 
in de Hoge Venen, waar we genoten van de prachtige 
natuur. We bezochten Spa centrum en mochten in het 
Wasserijmuseum ervaren hoe mensen vroeger de was 
deden. We deden een oriëntatietocht op het domein 
en bezochten de mijn van Blégny. ’s Avonds waren er 
ook leuke activiteiten zoals een goochelshow. De 
laatste avond sloten we af met een spetterend 
vuurwerk.

We verbleven in een fermette waar we samen met 
onze vrienden op een kamer sliepen. We mochten ook 
gezelschapspelletjes spelen of rustig met elkaar 
praten. Het was steeds gezellig op onze kamers.

Het eten was overheerlijk! We kregen elke dag een 
driegangenmaaltijd. Eerst kregen we soep. Daarna 
aten we onze buikjes rond met spaghetti, pizza, kip, 
bloemkool, gratin, frietjes, vis, … Tot slot kregen we 
een lekker dessertje.

Wat hadden we geluk met het weer! Buiten één 
regenbui hielden we het de ganse week droog. Dat 
zorgde ervoor dat we buiten veel konden ravotten.

We hebben een gezonde en fijne week gehad!

Bosklassennieuws

De Wereldwijzer

De Wereldwijzer bestaat al enkele jaren en ook dit jaar draait het op volle toeren. 

Dit is het klasje waar kinderen naartoe komen die nood hebben aan opdrachten die nog 
"pittiger" zijn dan de uitbreidingsopdrachten binnen de klaswerking. 

In de klassen staan namelijk mappen met taken voor taal en wiskunde. Als je zo’n taak kiest 
is het de bedoeling dat je die alleen of samen met een vriendje maakt. Als je even vast zit 
… dan kan je terecht in De Wereldwijzer. De juf of medeleerlingen helpen je dan doorheen 
je ‘leerkuil’ aan de hand van een tip of op andere manieren. Als je iets nieuws leert gaat dat 
niet vanzelf en daarom gebruiken wij de denkbeeldige leerkuil. 

Soms kiest juf Caroline de taak voor de leerlingen. Dan bespreken we die eerst even samen 
om dan zelfstandig of in groepjes aan het werk te gaan. 

Zo kwamen tijdens dit schooljaar al verschillende klassen en verschillende leerlingen langs.

In het 3de leerjaar waren we volop bezig met rekenpoker. Met behulp van 4 getallen en 4 
bewerkingen probeerden we een opgegeven getal te vormen. Niet eenvoudig, maar met 
behulp van de rekenmachine en onze klasgenoten kwamen we na veel proberen tot de juiste 
uitkomst. 

In het vierde leerjaar werkten we rond de code van Caesar, woordenraadsels en 
woordenrondjes, blokkenbouwsels, … In het vijfde leerjaar gingen we aan de slag met 
Smart Games en een raadsel: Zoek de boef.

Enkele leerlingen van L5 en L6 werkten een project uit rond het zonnestelsel en vulkanen. 
Zo maakten ze een doorsnede van de aarde, zochten ze muziekfragmenten die passen bij 
vulkaanuitbarstingen, bouwden ze een schaalmodel van een vulkaan of het zonnestelsel, 
zochten ze problemen op die je kan tegenkomen als je naar de planeet Venus zou reizen. 
Creatieve opdrachten waarbij de leerstof op een uitdagende manier wordt verwerkt.

Benieuwd naar meer? Volg dan zeker onze Facebookpagina “De Wereldwijzer Juf Caroline”.





Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer Meerbeke

Nieuws uit K3
Thema: De mijter van Sinterklaas – Hoedenshow

Sinterklaas was met de boot op weg naar Ninove. Hij wou een luchtje scheppen op het dek, maar 
door een plotse wind waaide zijn mijter in het water… wat nu? De zwarte pieten zwommen de 
mijter nog achterna… tevergeefs... een meeuw vloog voor hun neus met de mijter weg.. zou 
Sinterklaas zijn mijter op tijd terug hebben voor het Sinterklaasfeest? 

Deze vraag hield ons in de ban... we besloten niet te wachten en Sinterklaas alvast te helpen. 
Een échte mijter hadden we natuurlijk niet.. we knutselden dus maar een nieuwe hoed voor de 
Sint, maar we kozen eens voor iets anders…wat zou de Sint vinden van een superheldenhoed? 
Of een piratenhoed? Misschien vindt hij de astronautenhoed wel leuk? We waren benieuwd naar 
zijn reactie… Gelukkig had Sinterklaas zijn mijter op tijd terug. Sinterklaas vond onze 
zelfgeknutselde hoeden geweldig maar… Sinterklaas is geen Sint zonder mijter, we waren dus 
heel blij voor de Sint.

Met onze hoeden organiseerden we een echte hoedenshow, waarin we onze creaties één voor 
één konden voorstellen aan het publiek. We nodigden onze familie en de andere kleuterklasjes 
uit. Op de tonen van een bijpassend muziekfragment flaneerden we om beurt over de catwalk. 
Als afsluiter dansten we nog even samen op de rode loper. 
Bedankt aan iedereen voor de talrijke opkomst. We hebben ervan genoten.

Croquebox take away

Vrijdag 10 februari kan je opnieuw je bestelling afhalen op onze school. 
Geef je bestelling ten laatste 25 januari, samen met gepast geld, af aan de leerkracht.
De 3 beste verkopers vallen in de prijzen ☺.

Bestelbon kwijt of niet ontvangen? Stuur gerust een mailtje: secretariaat@bsmeerbeke.be

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