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In de Schelpjesklas wordt er elke week een MSST (= multi sensory story telling) verhaal 

verteld.  We beleven een verhaal met al de zintuigen.  Dit thema werken we met ons 

zelfgemaakt voelboek van Pinokkio.  We timmeren met een echte hamer zoals Gepetto.  We 

trekken zelf aan het touwtje van de marionet.  We kijken hoe de marionet danst.  We 

worden nat zoals Pinokkio die in de zee zwom.  We kijken naar de walvis die ons bijna 

opeet.  We knuffelen zoals Pinokkio en Gepetto die elkaar terug zien.  We voelen aan de 

glitterstofjes en zwaaien met de toverstaf net zoals de goede fee die Pinokkio omtovert tot 

een echte jongen.   

Wat een belevenis, wat een avontuur!   
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Na de kerstvakantie hadden we in klas eiland een stagiaire. Juf Zoë bleef bij ons tot aan de 

krokusvakantie. 

Ze hielp onze juf, deed spelletjes met ons en…. Ze bracht op een woensdag haar lieve, 

schattige hond Ziva mee naar school. 

Wij zaten vol ongeduld te wachten op de bank op de speelplaats. Toen kwam juf Zoë 

aangewandeld met Ziva. We maakten eerst kennis door haar te aaien. Ze kon al pootjes 

geven, gaan liggen en zitten. Als ze deed wat we vroegen, mochten we haar een snoepje 

geven. Wat was dat super leuk!  
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Elke maandag is het zover! De leerlingen uit klas piraat trekken de werkhandschoenen aan 

en tonen hun spierbundels. Ze werken en onderhouden onze tuin. Deze keer brachten ze 

houtsnippers naar de bloementuin. 
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Ook naast het tuinwerk zit klas Piraat niet stil! Kijken jullie even mee? 
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Op een dag kreeg de Zeesterrenklas bezoek van een verstrooide professor. Zijn naam was 

professor Hutsepot. Hij beweerde met zijn telefietsmachine naar school gevlogen te zijn. 

Samen met de leerlingen deed hij allerlei gekke proefjes. Ze maakten slijm, 

experimenteerden met rode kool, en deden een fles cola ontploffen! De kinderen maakten 

prachtige tekeningen over de proefjes voor in zijn laboratorium.  

Wat een avontuur!! 
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De kinderen uit klas zeepaard houden van sensopatisch spel.  

Tijdens sensopatisch spel mogen we met al onze zintuigen op ontdekking gaan en 

experimenteren met allerlei materialen. 

We gingen al aan de slag met scheerschuim, krijt, noppenfolie, verf, pluimen, maïskolven, 

rijst, zoutdeeg... 

Hier kan je ons bezig zien met zeep en water. Dat vonden we heel fijn! 

We leefden ons uit met de vele bubbels en schuim. 
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Tijdens de projectweken werkten we rond het thema boeken.  Juf Stylo kwam in alle klassen 

rond, op zoek naar haar verloren bladzijden. Gelukkig vonden we al de bladzijden van haar 

boek terug en konden we luisteren naar het verhaal ‘de grote woordenfabriek’.  

Er werd ook een gezellig vertelhoekje ingericht, waar er naar hartenlust verteld geweest is.  

Juf Evy bracht een MSST (multi sensory story telling) verhaal over Sjakie en de 

Chocoladefabriek. Juf Maja bracht een tafelpoppenspel. Juf Sophie maakte een 

schimmenspel. Juf Elien bracht een Kamishibai verhaal. Meester Peter stuurde ons een 

luisterverhaal vol ondeugende woordjes. 

Elke klas maakte ook een plakboek vol leuke foto’s, teksjes en dit allemaal mooi versierd. 

Kortom een periode vol verhalen om van te smullen!  
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3 tot 18 april : PAASVAKANTIE 

maandag 3 mei : FACULTATIEVE VERLOFDAG 

donderdag 13 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart) 

vrijdag 14 mei : VRIJAF (brugdag) 

maandag 24 mei : VRIJAF (pinkstermaandag) 

maandag 28 juni : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT 

1 juli tot 31 augustus : ZOMERVAKANTIE 

 

Sinds het vorige nieuwslijntje waren er heel wat kinderen jarig. 

Dit werd in de klas goed gevierd met slingers, een kroon en wat lekkers. Dikke proficiat! 

 

November: Cédric, Cemile, Caitlin, Mircho, Jorgio en Kemal 

December: Lobke, Jana, Annabelle, Yasmine, Onur en Rihan 

Januari: Warre en Alexander 

Februari: Vinny, Vyco en Desimir 

Maart: Bruce, Mohammad, Samuel, Kiano en Miraç 


