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Wist-je-datjes uit K3B, de Vosjesklas  

 

Wist je dat… 

• Matteo prachtige bouwsels maakt ? 

• Onze klas specialisten zijn in ‘touwtrekken’? 

• We samen met de Uiltjesklas heel graag zingen?  

• Sander heel mooi kan tekenen? 

• Arne Honraet en Matteo jarig waren in september? 

• Vic snel kan fietsen? 

• Anke graag knuffelt? 

• Onze klas graag een kip nadoet? 😉 

• Emiel goed kan programmeren? 

• Imke doorzet bij tikspelen? 

• Jules graag grapjes uithaalt? 

• Sam aandachtig naar verhalen luistert? 

• Arne Hoste graag ‘staartje trek’ speelt? 

• Kaytano een prachtige giraf tekende? 

• Dean graag met instrumentjes muziek maakt? 

• Sanne behulpzaam is? 

• Niene zich vaak verkleedt in klas? 

• Arne Honraet heel hoog durft klimmen? 

• Noël graag wint bij spelletjes ? 

• Juf Grietje uitkijkt naar de rest van het 

schooljaar om jullie nog beter te leren 

kennen ! 
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Spelletjespagina 
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Vliegende dieren in het 2de kleuter 

In het 2de kleuter waren de kleuters enorm bezig met alles wat vloog. Zo kwamen we samen op het 

idee om rond verschillende soorten vliegende dieren te leren.   

We maakten kennis met de uil, de vleermuis, de vogel, de vlinder en de bij. Wat waren de kleuters 

nieuwsgierig en wat wilden ze allemaal veel leren, weten, ontdekken, … over deze dieren.   

Aan de hand van filmpjes en het grote dierenboek kwamen we veel te weten over deze vliegende 

dieren. 

Heel opvallend was dat de kleuters vooral de bij, de uil en de vleermuis heel fascinerend vonden.  
 

Enkele leuke weetjes over onze vliegende dieren : 

- De vlinder heeft 4 vleugels en geen 2 zoals veel mensen denken. 

- De mond van een vlinder is net een rietje. Zo zuigt hij de nectar uit de 

bloemen. 

- De bijen verzamelen stuifmeel en nectar van de bloemen. 

- De bijen eten stuifmeel en maken van de nectar honing. 

- In de korf woont een koningin maar ook werkbijen en mannetjes bijen 

(darren). 

- De uil is een nachtdier en kan heel goed zien door zijn speciale ogen. 

- De uil kan zijn hoofd helemaal naar achteren draaien zonder zijn lichaam 

te bewegen  

(dat kunnen wij niet hé, juf ;-) ). 

- De uil eet graag insecten, muizen en kikkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De vleermuis is ook een nachtdier en kan goed zien door zijn speciale ogen en 

ook zijn grote oren helpen hem om nergens tegenaan te vliegen. 

* De vleermuis eet graag insecten (de uil ook, juf !! Jaja, wij weten dat nog ;-) ) 

* De vleermuis slaapt ondersteboven en ze gebruiken hun pootjes om zich aan een 

tak vast te klampen. 

 

Deze leuke week vloog letterlijk voorbij in onze 

klas. 
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Juf in de kijker! 
 

Naam: Herlinde Blockeel 
Bijnaam: Blockie 

Verjaardag: 7 april 1989 

Woonplaats: Hooglede 

Kleur haar: Blond/bruin 

Kleur ogen: Groen 

 

Ik kan echt niet leven zonder: Leon en Lili! 

Ik word chagrijnig van: mensen die alles negatief zien. 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: Pasta Blockizzle  

(pasta, mascarpone, kerstomaat en gerookte zalm)! 

Eén van de mooiste plekken waar ik ben geweest: De outback in Australië op huwelijksreis. 

Hier ben ik heel goed in: plezier maken.  

Bijna niemand weet van mij dat: ik een beetje kuisziek ben. 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: ik blijf het liefst 
gewoon mezelf… 

Mijn ultieme droom: voor elk kind een warme thuis. 

De beste manier om het weekend te beginnen: een glaasje 
bubbels drinken! 

Mijn grootste uitdaging ooit: van een brug van 64 meter springen (bridge swing) in Zuid-Afrika. 

Dit heb ik het laatst gegoogled: de openingsuren van het containerpark ☺.  

De beste uitvinding ooit: een kruimeldief. 

Op dit dier lijk ik het meest: een olifant (nu moet ik vraag 11 herzien ☺ want ik heb dit 
gegoogled!) 

Mijn tip voor een gelukkig leven: relativeren!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Herlinde 
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 “Zin in Zen” op woensdagmorgen 

Bewegen is bevorderlijk voor lichaam en geest. Welke leeftijd je ook hebt. Als je 

voldoende in beweging bent, voel je je vanzelf beter in je vel.  

Deze boodschap hebben de leerlingen van de derde graad alvast goed begrepen. Elke 

woensdagmorgen starten we de eerste 25 minuten met een bewegingsactiviteit op de 

speelplaats zoals bv. ochtendgymnastiek, tikspelen, bewegingsomloop, … . Zo’n 

sportieve start van de ochtend zorgt bij de leerlingen voor een betere concentratie en 

een fitter gevoel om de rest van de dag door te komen. De leerlingen geven zelf ook 

aan dat deze extra portie buitenlucht en beweging hen goed doet. 

De derde graad focust zich, tijdens de lessen, sterk op het lichaam. Maar ook alles wat 

hierbij komt kijken : zorg voor het milieu, hygiëne, gezonde voeding, … . Deze activiteit 

sluit daar mooi bij aan. 
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Noteer de vrije dagen 

alvast in je agenda: 

4 mei 

5 mei 

6 mei 

Woordendoolhof 

Probeer door het doolhof te komen met deze herfstzin : in-de-herfst-verkleuren-de-

blaadjes-van-de-bomen 

Begin bij het woordje in en eindig bij het woord bomen. 
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Vlaamse veldloopdag 
 

1 oktober - Voor de  Vlaamse veldloop trokken we terug naar ’t Chringhene in Gits. 

‘s Morgens was het nog echt herfstweer: regen en wind, maar naarmate de dag vorderde 

verbeterde het weer en in de namiddag was het zelfs heel aangenaam.  

Onze “GEHO” atleten stonden heel enthousiast aan de start. Er waren heel  wat ”blauwe GEHO- 
truitjes” op te merken in de loopwedstrijden en sommigen mochten zelfs het podium op om een 
medaille in ontvangst te nemen: (Goud, Zilver of Brons) 

1ste: Nylo Ferrest (Z), 2de : Ky-Mani Lamote (Z) en Lucas Ruant (B), 3de : Mathis Anckaert (B), 4de: Elian 
Lakiere (G), Ward Nollet (B) en Lia Devriendt (B), 5de : Daan Ramboer (G),  

Cas Matten (Z), Nina Vanhooren (G), 6de: Guess Depuydt (Z) en  Loes Matten (B). 

Door het behalen van maar liefst 12 medailles won onze school dit jaar de wisselbeker voor meest 
behaalde medailles!! 

Proficiat aan alle sportieve “geho”atleten! 
 

MOEV-criterium 

Doordat onze school deelneemt aan het MOEV-

loopcriterium, krijgen de leerlingen ook nog eens 

de kans om op woensdagnamiddag mee te lopen 

in verschillende schoolcrossen. 

Er zijn al enkele crossen voorbij en telkens waren 

er een aantal “geho”atleetjes paraat om deel te 

nemen. De uitslag van iedere cross kan je 

terugvinden op : www.moev.be 

/activiteiten/trefwoord=loopcriterium/vroegere 

activiteiten/ West-Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moev.be/
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Dierendag 

 

Grote Geho-kunst door kleine 

dierenkenners! 

Een leuke kunstige dierendag. 

Meer foto’s te bewonderen op onze 

facebookpagina.  
 

 
 

 

 

Zo teken je een paddenstoel. 

 
 

 

 

Welkom, meester Joris! 
 
Hallo, ik ben Joris Mergaert of beter 

bekend als ‘meester Joris’. Ik ben 23 jaar 

en geef turnles in het 3de kleuter, het 1ste, 

2de en 3de leerjaar B. Dit eerste trimester 

spring ik ook nog even bij in de klas van 

juffrouw Elke (5de leerjaar). Als turnleraar 

streef ik er naar dat mijn leerlingen zowel 

actief bewegen tijdens de turnuren als na 

de schooluren. Zelf speel ik tennis en geef 

ik ook heel wat tennislessen. 
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Operatie afval 

Wist je dat… 

✓ zwerfvuil opruimen honderden miljoenen euro’s per jaar kost? 

✓ kauwgom pas na minstens 20 jaar vergaat? 

✓ 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt? 

✓ zwerfvuil de bodem vervuilt en ervoor zorgt dat dieren ziek worden? 

✓ de leerlingen van het zesde leerjaar dat wel allemaal weten? 

Net daarom gingen wij aan de slag als ‘mooimaker’! 

We konden 40 kilogram zwerfvuil verzamelen in de straten van Hooglede. Aan de 

ene kant zijn we fier op het afval dat ze konden verzamelen en fier op de 

inspanning van onze zesdeklassers! Aan de andere kant zijn we triest dat ze op 

amper 1 uur tijd, zoveel afval konden verzamelen. Maar, de leerlingen kwamen 

zélf met het voorstel om dit maandelijks te herhalen.  
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Naar het bos! 

Op vrijdag 11 oktober gingen de jongens en meisjes van het eerste leerjaar naar het bos. 

Meester Benoit en juf Laure (stagiaires lager- en kleuteronderwijs) zorgden samen met 

kabouter Druppie voor een onvergetelijke dag.  

Met Druppie en zijn kaboutervrienden verkenden de 

leerlingen het bos. Ze mochten allerhande doe-

opdrachtjes uitvoeren om Druppie en zijn vriendjes te 

helpen. 

De dieren uit het bos waren ook enthousiast. Zo kwam er 

een eekhoorntje over het bospad gehuppeld en sprong in 

een boom. We konden hem lange tijd bewonderen. 

In de namiddag waren er geen eekhoorntjes meer te bespeuren…we speelden een 

bosspel en genoten met volle teugen van de frisse boslucht.  

 

Zo vouw je een paddenstoel. 
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Het debat in het 4de leerjaar 
 

Enkele weken geleden werd het in de klassen van het vierde leerjaar net iets warmer. 

De leerlingen bereidden zich voor op ‘Het grote 

debat’.  

Stellingen werden gekozen, teams werden 

opgesteld en de argumenten werden 

neergeschreven. 

Samen met hun teamlid sloegen de leerlingen de 

handen in elkaar om het publiek van hun mening te 

overtuigen. 

(Niet zo simpel, want het publiek was niet 

gemakkelijk te overhalen, zo bleek.) 

 

Beide teams kregen elk 1 minuut om hun mening 

aan het publiek te verkondigen. 

Daarna trotseerden de teams elkaar en ontstonden er al snel mooie discussies.  

Zowel het publiek, als de juffen zagen dat het goed was.   

Zeer goed gedaan, 4de leerjaar! 
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Word mediawijs met het 6e leerjaar 

Op maandag 14 oktober ging het 6de leerjaar in de Gulden Zonne naar een infosessie over sociale media.  

Dit vonden zij ervan:  
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Talentenshow in het 4de leerjaar 

 

In de derde week van september toonden de leerlingen van het vierde leerjaar het beste van 

zichzelf aan de derde kleuterklas. Binnen het 

taalthema ‘Wauw, wat ben ik goed!’ stelden ze elk 

hun eigen talent voor. Sommige leerlingen kozen 

voor een instrument zoals piano en viool, andere 

leerlingen kozen een sport zoals handbal, 

trampolinespringen, …  

Er was voor iedereen wat wils en ze toonden met 

veel trots wat ze allemaal heel goed kunnen. 

Met grote ogen en open mond keken de kleuters mee naar de talentenshow en ja ook de juffen 

waren onder de indruk! 
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