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Nieuws uit Grammene … 

Neem een kijkje op onze klasblogs voor meer avonturen, foto’s en belevenissen: 

vriendenvanjufan.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

PEUTER- & EERSTE KLEUTERKLAS 

Hallo iedereen! 

Op 3 september ging ik, na mijn bevallingsverlof, opnieuw aan de slag in Grammene. Het was 

een blij weerzien.  Wat fijn om terug tussen mijn sloebers  te mogen  vertoeven. We zijn met 11 

kleutertjes gestart. Mijn klasje  zal in de loop van het schooljaar aangroeien tot minstens 17 

kapoenen! Dit zijn wij, op de eerste schooldag… 

 

 
 

Kleurtjes overal! 

“Weet je welke kleur ik in mijn handen hou?  

 Geel, groen, rood of blauw?  

 Jij mag tellen, kijk en zie,… één, twee, drie!”     

 

Met dit leuke speellied en nog talrijke andere spelletjes,  werd in de peuter- en eerste 

kleuterklas gewerkt aan de kleurenkennis. We concentreerden ons voornamelijk op de 

kleuren: rood, geel, groen en blauw. In het ballenbad mochten we ballen sorteren in emmers 

van de passende kleur. We maakten lange kralenkettingen met mooie kleurtjespatronen. 

Allerhande speelgoed werd gesorteerd in verschillende dozen, kleur per kleur. Welke kleur 

hadden onze sokken, onze koekendoosjes, onze groentjes op ons bord?  Als echte 

kleurentovenaars gingen we aan de slag, na het beluisteren van het prentenboek: “Geeltje en 

Blauwtje”. We mengden met onze handen gele en blauwe zandverf en toverden zo kleurtje 

groen tevoorschijn! Wow! Ook onze ogen kunnen kleuren mengen als we een super  speciale 

kleurenbril opzetten. Hoe die eruit ziet? Kijk snel op mijn blog 

www.vriendenvanjufan.blogspot.be en speurneuzen maar ;-)!Ontdek er ook onze andere toffe 

belevenissen met mooie foto’s!! Groetjes, juf An. 

         

http://www.vriendenvanjufan.blogspot.be/


 

Neem een kijkje op onze klasblogs voor meer avonturen, foto’s en belevenissen: 

vriendenvanjufan.blogspot.be   -   vriendenvanjufbrigitte.blogspot.be 

TWEEDE & DERDE KLEUTERKLAS 

Feestvarkentjes op school  

 

Ieder jaar begin september is het weer zo ver… het aftellen naar de verjaardagen van de 

klaspoppen Jules en Sien. We beginnen er twee weken van tevoren aan. We kijken op de 

kalender, tellen de dagen, kijken nog eens, tellen af, … tot het eindelijk zo ver is!  

Omdat we natuurlijk niet gewoon de hele tijd kunnen wachten, doen we tijdens het aftellen 

ook nog wel wat. Zo maken we allemaal al onze eigen kroon voor als we jarig zijn, spelen we 

veel verjaardagsfeestjes in onze poppenkamer, speelden we met ballonnen, bakten we 

taartjes, zongen we veel liedjes, ontdekken de verjaardagskalender in de klas, …  

En eindelijk na het lange wachten -en het vele werken- was het dan zo ver!  

We maakten allemaal samen een hele grote kring op onze speelplaats, de feestvarkentjes 

kregen een plaatsje in het midden van de kring en we zongen super leuke liedjes voor de 

jarigen.  

We kregen allemaal een lekker slagroomtaartje van Jules en een stukje pannenkoekentaart 

van Sien. Nu dit feest voorbij is kunnen we beginnen af te tellen naar het volgende 

verjaardagsfeest! 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Nieuws uit Gottem … 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

EERSTE GRAAD 

Even alle remmen los. 

Omdat de overgang van vakantie naar school voor de leerlingen heel wat inspanningen 

vragen (stilzitten, opletten, huiswerk maken,…), doen we af en toe 

een tussendoortje in de klas. Zodat de leerlingen na wat 

ontspanning zich opnieuw kunnen inspannen.  

 

Onze favoriete spelletjes zijn:  

 bewaker en dief 

 hoofd, schouder, knie en  teen maar dan in het Frans 

 alle vogels vliegen 

 

Victor en de goedgevoelmachine 

Op woensdag 26 september bracht de derde kleuterklas een bezoekje  aan onze klas.  

Het was een heel fijn weerzien met de zonnetjes: we konden nog eens met elkaar spelen, een 

beetje vertellen, de zonnetjes alle hoekjes en kantjes van schooltje Gottem eens tonen,.. maar 

we deden samen ook nog een leuke activiteit.  

Want op die dag kwam Victor naar de school. Victor is een gekke uitvinder en had zijn 

goedgevoelmachine meegebracht. Samen met de zonnetjes en onze klas gingen we op zoek 

naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen.  

      
 

 
 

Dieren, dieren en nog eens dieren 

Op 4 oktober was het werelddierendag en ook die dag stonden de 

dieren in de kijker in klas 1 en 2! De kinderen kregen de opdracht om 

een kort spreekbeurt te houden over hun lievelingsdier. Op die manier 

leerden we verschillende dieren kennen, bekende als minder bekende 

nl. een hond, een schaap, een paard, een maki, een panda, een 

kameleon,… Er was zelfs iemand die hetzelfde lievelingsdier had als 

de juf, een dolfijn  ! 

 

 



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

TWEEDE GRAAD 

Toneel Waregem 

 

In de eerste week van het schooljaar 

gingen we reeds samen op pad naar het 

cultureel centrum De schakel in Waregem.   

De voorstelling De passant was een 

visueel, dansant en energiek theater op 

maat van kinderen. Het ging over "thuis": 

over de zoektocht naar een thuis en het 

herkenbare onbeschrijfelijke gevoel 

ergens thuis te komen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema op weg 
 

 

In het werothema ‘op weg’ leerden we werken met een kompas.  We trokken met de belbus 

naar Deinze en maakten daar een soort ‘blinde’ wandeling waarbij we via het kompas de 

juiste weg moesten vinden.  

In de klas maakten we ook een windwijzer van klei  die ons de juiste windrichting aanduidt.   

  

Verkiezingen 

We werkten een project uit rond de verkiezingen.  We leerden over de lijsttrekker, de 

politieke partijen, de gemeenteraad, campagne voeren, …. 

We maakten zelf affiches en richtten verschillende partijen op.  De ‘LVDM’ werd verkozen (de 

derde graad mocht voor één keer al stemmen) en deze partij staat voor Liefde Voor De Mens.  

Ella werd burgemeester voor één dag samen met haar twee schepenen.  (zie foto 1).  Maar er 

werd ook een gemeenteraad (foto 2) samengesteld.   

We sloten het thema af met een bezoek aan het gemeentehuis Leiespiegel in Deinze en 

maakten kennis met de echte burgemeester.   

 



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

DERDE GRAAD 

Welkom in de derde graad! 

We zijn dit schooljaar begonnen met een superleuke bende! Hieronder vindt u onze stoere 

meisjes en jongens! 

 
 

Verjaardag juf Eline 

Ook dit jaar werd de juf een jaartje ouder… De juf trakteerde de leerlingen met een 

kooknamiddag. We maakten speculaasbonbons, chocoladesalami en heerlijke 

bananenmilkshake! Wat hebben we gesmuld! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen ook graag iedereen bedanken die mee gespaard heeft  voor de mooie zitzakken!  

We hebben onze klas en speelplaats kunnen opfleuren met de vele zitzakken!  

  



 

Neem een kijkje op de schoolwebsite voor meer foto’s en belevenissen: 

www.wongrago.be 

Gezamelijke activiteiten 
 
Jaarthema: samen op weg 

Jullie zullen wel al op school in Grammene en in de gang in Gottem schoenen hebben zien 

hangen.   

Deze verwijzen naar ons nieuw jaarthema ‘samen op weg’.   

Samen op weg…  naar groot worden…  

Samen op weg… om nieuwe dingen te ontdekken… 

Samen op weg… om vrienden te maken… 

Samen op weg … naar een vernieuwde school… 

Samen op weg … 

 

In september schonken we aandacht aan  zich thuis voelen.  In oktober 

zetten we ‘praten’ in de kijker.  Leren met elkaar omgaan en een eigen 

mening vormen.   

Telkens werd er hier in de klas of klasoverschrijdend aan gewerkt .  

 

Bosdag 

Zowel in de kleuter- als in de lagere school 

gingen we een dag naar het bos.  De 

kleuters trokken met de grote bus naar 

Poeke Bos.  De kinderen van de lagere 

school kregen hulp van de ouders om naar 

Lozerbos te gaan in Kruishoutem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strapdag  

Stappen en trappen…  daar schenken we steeds aandacht 

aan op onze school. Dankzij de inzet van enkele ouders gaat 

de fietspool opnieuw door dit schooljaar.   

Maar in de week van de mobiliteit mochten de kinderen van 

Gottem een hele voormiddag spelen, fietsen en steppen op 

straat.  In Grammene gingen de kleuters te voet op pad naar 

de speeltuin.   

  

Zoals iedere keer is het grago’tje te kort om alle leuke dingen te vertellen.  

Halloween, dierendag, toneel op school, datum van de pyjamafuif, 

koekjesverkoop of ons schoolfeest….kijk op onze website of blog!! 


