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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 

Hé, stap je mee? 

 

Naar aanleiding van ons jaarthema: “Hé, stap je mee?”, 

werkte ik met de jongste kleuters rond het thema: “Jules 

gaat op stap!”. 

Tijdens die week vertelde klaspop Jules over zijn favoriete 

uitstapjes! Elke dag kwam een andere uitstap aan bod, 

waarrond er werd gewerkt. Dit is Jules zijn top 5: op stap 

naar het zwembad, de zoo, het restaurant, de Oude Leie en 

de zee. Wat is jullie top 5?  

Naast spelen met zand en water, aperitieven met hapjes en 

kinderchampagne, trokken we ook de stapschoenen aan 

en gingen we zélf op stap naar de Oude Leie-arm in 

Grammene. Zie hier mijn top 5 van de leukste foto’s… 

Willen jullie er meer zien? Neem dan zeker een kijkje op: 

www.vriendenvanjufan.blogspot.be! 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 

Sterretjes in de nacht 

Naar aanleiding van de kerstperiode, werkten we in 

de klas rond ‘sterren en lichtjes’. 

We maakten heel wat werkjes rond sterren en 

knutselden heel wat sterren voor onze 

nieuwjaarsbrieven. Er was ook veel tijd om te 

experimenteren. Zo prikten we gaatjes in onze 

tekeningen. Eens die aan het raam hingen, konden 

we goed zien wat er getekend was door het licht dat 

door het raam scheen. 

We brachten verschillende soorten lichtjes mee naar klas. Deze kregen een plaatsje in ons 

donker hoekje. Leuk zeg al die lichtjes! 

We tekenden ook sjablonen na met de lichtbak. 

   
 

Na de eerste bel (toen het nog een beetje donker was) gingen we samen op stap. We gingen 

op zoek naar lichtjes langs de Oude Heirbaan. Wat vonden we heel wat leuk versierde huizen, 

struiken en bomen. 

 



 

Nieuws uit Gottem … 

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

www.wongrago.be 

EERSTE GRAAD 

Joepie, we gingen naar het toneel 

Op 20 november trokken we er met de klas op uit. We gingen naar de Schakel in Waregem en 

daar keken we uit naar de toneelvoorstelling ‘Kalf’. Het was een theatervoorstelling met dans 

en muziek. Het gaat over een koetje. Ze leeft met vele melkkoeien samen in een grote stal en 

ze droomt over India, waar de koeien heilig zijn. Daar worden koeien oud en alle kalfjes zijn er 

van goud! 

De Boer zette een deur open en toen zag Koetje Kalf voor 

het eerst kleuren. De hemelsblauwe hemel. Het 

grasgroene gras.  

Frisse lucht, vlinders en madeliefjes. Het gegons van de 

lente. De eerste stapjes in de weide waren voorzichtig.   

De dauw kietelde haar hoeven. 

Al snel voelde ze hoe ze overvallen werd door vreugde.  

De ruimte, de plaats die ze kreeg.  

De geur van vers gras, de tintelende koelte van ochtendlucht.   

Ze was gelukkig. Ze kon niet anders dan lopen, huppelen en springen . 

Het was een leuke voorstelling waar we nog veel over gepraat hebben. Nogmaals een dikke 

dank-je-wel voor de (groot)ouders die konden instaan voor het vervoer.  

 

Schrijven, schrijven en nog eens schrijven 

Wat waren we fier toen we op woensdag 19 december klaar waren met onze zelfgeschreven 

nieuwjaarsbrief. Een grote pluim aan de klas voor de mooie resultaten.  

 

Met een boek in een groepje 

Ook in december zijn we van start gegaan met niveaulezen in het tweede leerjaar. Dit is lezen 

onder begeleiding van een leerkracht, ouder en grootouder om zo hun leesniveau op te 

krikken. We zijn dan ook blij dat we terug kunnen rekenen op enkele ouders die instaan voor 

deze toch wel belangrijke begeleiding. 

Vanaf februari zullen de kinderen van het eerste leerjaar hier ook bij aansluiten. Wie zich 

geroepen voelt om op woensdagvoormiddag een handje toe te steken, meer informatie vind je 

bij juf Mieke   

 

Afsluiter thema ‘Licht aan, licht uit’ 

Enkele kiekjes van onze slotactiviteit experimenteren met zaklampen vind je op de 

schoolwebsite. 

 
 
 



 

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

www.wongrago.be 

TWEEDE GRAAD 

Met de bongobon van de Sint  naar Gent! 

Sinterklaas had dit jaar een super mooi cadeautje mee…  

We mochten de kerstsfeer gaan opsnuiven in Gent! 

We planden samen de uitstap op dinsdag 10 december en 

trokken met de lijnbus naar Gent.   

Daar bezochten we het Gravensteen die volledig in teken 

van Kerstmis stond.  Via de gezellige kerstmarkt wandelden 

we tot aan de ijspiste en daar trokken we de schaatsen aan.   

Sommigen heel zelfzeker, anderen nog een beetje wankel, 

maar we beleefden een super fijne dag.  Bedankt 

Sinterklaas!   

  

   
Bekijk ook de foto’s van onze uitstap naar 

technopolis on tour, knutselen in de klas, ons 

kerstfeestje, …  

 

Ook de film van het grootouderfeest kan u online 

bekijken!  



 

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

www.wongrago.be 

 

DERDE GRAAD 

Gedicht creatief voorstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokpop ontwerpen 

Naar aanleiding van het jaarthema knutselden we een sokpop. Eerst maakten we een schets. 

We moesten goed nadenken over hoe onze sokpop er zou moeten uitzien, hoe we dit konden 

realiseren en eventueel aanpassen. Eenmaal onze schets klaar was, konden we onze sok 

versieren. We lieten allemaal onze creativiteit de vrije loop! We gebruikten knoopjes, naald en 

draad, wol, glitter, rubber,… Wat we met onze sokpop nog allemaal gaan doen en hoe die er 

uit zien, komen jullie eind januari te weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeestje 

 



 

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

www.wongrago.be 

GEZAMELIJKE ACTIVITEITEN  

Grootouderfeest in Gottem  

Na weken repeteren, dansen, oefenen met zingen, … was het op donderdag 29 november  

eindelijk zover!! Alle grootouders van de kinderen uit Gottem werden uitgenodigd op onze 

musical: Dromenland.   

De kinderen van de derde graad verzorgden een mooi toneel terwijl de kinderen van juf Mieke 

en juf Greet dansten en zongen.   

Via een collectebus ‘vrije gift’ haalden we een mooie som op die we spenderen aan nieuwe 

danstouwen, stoepkrijt en lekkernijen voor op het kerstfeest.  

 
 

Gottem for life, de warmste week t.v.v. make a wish Belgium.   

Bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft aan Gottem for 

life op vrijdag 7 december.   

We konden liefst 400  euro schenken aan het goede doel!!  

Bedankt aan Kathleen, de mama van juf Ellen, Yulia van Sweet 

en Joy en aan Michaël, de man van juf Greet om te helpen bij 

de workshops!  

 

 
 

Pyjamafuif 

Het oudercomité  zorgde opnieuw voor een geslaagde editie van de jaarlijkse pyjamafuif.  

Bedankt aan alle aanwezigen en helpende handen!!  

 

 

Schoolfeest op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari!!  

Op vrijdag 15/02 en zaterdag 16/02 nodigen wij jullie vriendelijk uit op ons schoolfeest: 

‘opkuis voor de verhuis’.  Alle kinderen van Gottem en Grammene zullen het beste geven van 

zichzelf met  een schitterend optreden in zaal Leiezicht.  Zodra jullie de uitnodiging 

ontvangen kunnen jullie via de juffen inschrijven.   

 


