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Vorige week hadden we een onderzoek in de klas: welk dier is een puppy? 

Na wat opzoekwerk vonden de kinderen het antwoord �👍. 

 

Nu wouden we wel graag eens een puppy in het echt zien .... 

Noor en Naomi belden naar Lindsay , de mama van Naomi en stelden hun vraag

 

In de kijker 

 
11 oktober 2019 

Deze week verwelkomen we 2 nieuwe leerkrachten Mieke en Lisa. 

Lisa heeft deze week de klas van Alissa vervangen . 

Alissa moest deze week rusten ten gevolge van een valpartij met de fiets. 

Bedankt Lisa om de kindjes zo goed op te vangen en voor Alissa hopen we op 

een spoedig herstel.  

Mieke komt op dinsdag en donderdag om onze anderstalige nieuwkomertjes te 

ondersteunen in het leren van de Nederlandse taal. 

 

Klassen in de 

kijker 
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Wij gingen zwemmen deze week. Heel erg bedankt Sara (mama van Amon) en Ban 

(mama van Naya) om mee te gaan en te helpen! We vonden het echt heel leuk.  

Meer foto’s vind je op onze blog: 

http://klastoo.blogspot.com/ 

Voor de volgende zwemdata zoek ik nog ouders, wie graag mee komt zwemmen 

mag zijn naam invullen op onze lijst bij de klas! 

 

 

 

 

 

Neem een kijkje op onze blog om te zien waar we deze week aan gewerkt hebben 😉 

http://klasaisha.blogspot.com/ 

Wij hebben een nieuwe klasgenoot: Zdenek.  Welkom in onze klas Zdenek. 

Ook zijn we aan de slag met een onderzoek over herfst en spinnen.  

 

 

http://klastoo.blogspot.com/
http://klasaisha.blogspot.com/
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Vorige week dinsdag trotseerden we de regen. We bezochten de bibliotheek! We 

mochten heel wat boeken kiezen. Hier zijn we heel blij mee! 

 

Afgelopen maandag kwam Dorine opnieuw naar onze klas. Zij maakte met ons Lange 

Lekkere Leuke Lieve Lollige Letterkoekwoordjes! We zochten de letter 'p' van pop; 

alsook de letters van onze namen!  

 

 

 

 

Dinsdag is de klas van Charlotte gaan voetballen op het voetbalveld aan De Overzet. 

Bryan maakte de beslissende goal. ProficiatBryan voor de winning goal  

 

 
De klas ging maandag naar het toneel bij De Vieze gasten . 

Ze hebben enorm genoten 

 

Klassen in 

de kijker 
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Deze week is er opnieuw heel wat gebeurd in onze klas. We kregen er een nieuwe 
leerling bij, zijn naam is Jozef. Hij heeft lang in Engeland gewoond en kan heel goed 
Engels. Hij is de neef van Jaroslav. Samen leren we hem Nederlands maar ons 
Engels gaat er ook goed op vooruit. Win win dus :-).  
 
We zijn gestart met ons klasproject rond de ruimte. We zitten met heel wat vragen en 
we kunnen niet wachten om het te onderzoeken.  
Ismail kent de planeten zelfs al in de juiste volgorde, wauw!  
 
Donderdagvoormiddag ging Sophie op bijscholing om wat bij te leren rond vrije 
teksten. Toen kwam Lena even bij ons in de klas.  
Leuk zo even een nieuw juf.  
 
Tot volgende week en vergeet zeker ook onze blog niet te bekijken. 

https://eilandklassophie.home.blog/  

Ook Sophie ging met haar klas naar blabla blues en konden het toneel smaken. 

 

 

Delphine en de kinderen van de socio brachten een bezoek aan het 
dierenasiel op woensdagnamiddag 
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Werelddag van Verzet tegen Armoede 

In Gent slaan verschillende organisaties de handen ineen om elk jaar op 17 
oktober een brede verzetsdag te organiseren. Traditioneel wordt er hulde 
gebracht aan de slachtoffers van armoede, uitsluiting en geweld aan de 
Steen van de Mensenrechten op het Sint Pietersplein.    

 

De schoolbel van het eiland zal ook rinkelen. 

Alleen hebben wij geen echte schoolbel dus geef aan je kind die dag bellen , 
fluitjes en toeters mee zodat we ook van ons kunnen laten horen. 

Er is voor elk kind ook een Tattoo voorzien. 

Indien je kind geen tattoo mag hebben laat het weten  aan de klasjuf voor 
donderdag 17-10. 

 

17 oktober is het ook dag van de ouder. 

Op het Eiland verschuiven we dit naar 18 oktober. 

Ouderontbijt 

                                                   

 

De Dag van de Ouder willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We willen alle 

ouders verwennen met een heerlijk ouderontbijt op onze school. Het ontbijt 

zal doorgaan op vrijdag 18 oktober om 8u30 in de refter van het Lager- 

eiland. Laten we gezellig samen aan de tafel gaan zitten en lekker smullen. 

We hopen dat zoveel mogelijk ouders erbij kunnen zijn. Wij hebben er 

alleszins al heel veel zin in!  

 

info 



6 

 

Workshops acrobatie voor ouder en kind 

 

Voor de Dag van de Ouder willen we een bijzonder moment creëren voor de 

ouders en hun kinderen. We bieden 2 gratis workshops acrobatie aan voor 

ouders met kinderen in de kleuterklas (K2 en K3) en ouders met kinderen in 

de lagere school (L1 en L2).  

Deze workshops worden georganiseerd door de Circusplaneet en gaan door 

op de zolder van het Lagereiland op vrijdag 18 oktober van 13u45 – 14u30 

en van 14u30 – 15u15.  

Voor een vlotte uitvoering van de oefeningen is het belangrijk dat elke ouder 

maar 1 kind meeneemt naar de workshop. De workshops zijn op maat van 

elke ouder, dus kom zeker een kijkje nemen en eens proberen. Pret 

verzekerd voor jong en oud! 

Meer informatie bij Katrien, de brugfiguur: 

 Katrien.Pardaens@stad.gent  

 

 

Wil je graag ook komen voorlezen als ouder. 

We verwelkomen je graag in onze klassen. 

Meer info hierover volgt  

 

Ouderbijeenkomst  

 
Op 10 oktober was er de eerste oudersamenkomst. 

We waren helaas maar met 2 ouders en 3 teamleden. 

We maakten er toch een interessante bijeenkomst van. 

Het verlag van de vergadering zal volgende week als bijlage worden 

toegevoegd  aan de eilandpost.  

 

mailto:Katrien.Pardaens@stad.gent

