DAG VINDERIJ
AL HET NIEUWS EN DE LEUKSTE WEETJES VAN VINDERIJ 1
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DE RODE PAREL – KLEUTERS
Dit gezellige team van de rode parel staat elke dag weer voor de kleuters klaar,
Soms eens streng, maar meestal met een knuffel en een lief gebaar !
Bij de kleuters is er steeds vanalles te beleven.
Waarbij de kinderen en de leerkrachten elke dag het beste van zichzelf geven.
We werken telkens rond leuke Wero- thema’s en kunnen hierdoor op een speelse manier leren
tellen, rekenen, werken met letters, en nog zoveel meer.
We maken leuke werkjes of leren mooie liedjes, elke dag weer.
Ook maken we graag tijd om samen te lachen, te spelen en uistapjes horen er ook bij.
Kortom we leren heel wat bij, met een potlood of met klei.
Juf Vera – juf Ilse – Juf Jobina – Juf Liesbeth – Juf Laura
Juf Shauni – Juf Tessa – Juf Linda W. – Juf Linda P.
Juf Eva

Proficiat aan de kersverse mama’s van de rode parel.
Juf Melanie is mama geworden van mooie zoon “Seppe”
Juf Karen is mama geworden van een lieve dochter “Mila”
De twee lieve mama’s en de twee flinke kindjes stellen het goed.
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PE 01
Klas juf Ilse / juf Vera
De kleuters van uit de klas van juf Ilse houden van dieren. En daarom gingen we dit jaar al op
bezoek bij bio-boerderij De Vierklaver, aaiden we tijdens onze herfstwandeling ook de dieren in
het Bospark en trokken we onlangs naar de manege De Vogelzang om daar het paard van
Sinterklaas te zoeken.

Het echte paard hebben we niet
gevonden maar wel 2
zachtaardige, witte pony’s die zich
maar al te graag lieten aaien,
borstelen, leiden en berijden.
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PE 02
Zeepaardjesklas juf Liesbeth / juf Vera
Één van onze favoriete thema’s van de voorbije maanden was het thema "De Hond".
Hier leerden we wat bij over werelddierendag.
We kregen elk een eigen knuffelhond waar we twee weken lang goed voor moesten zorgen.
Zo moesten we onze hond eten en drinken geven maar natuurlijk ook heel veel knuffels en liefde.
Ook gingen we met onze hondjes gaan wandelen, bouwden we een hondenhok en maakten we
zijn vacht schoon.
Op onze speelplaats bouwden we ook een echte hondenschool na en leerden we onze knuffelhond
zo heel wat trucjes.
Omdat we zo goed voor onze knuffelhonden zorgden, kwam er ook een echte hond op bezoek bij
ons in de klas. Oscar was zijn naam. Een kleine, super lieve hond. En deze keer een hond die echt
kon blaffen !
Door dit super leuke thema leerden we niet alleen alles bij over "de hond" maar op de begrippen
"op, onder, in, en naast" werden aan de hand van een hondenhok goed ingeoefend.
Natuurlijk deden we ook nog leuke dingen met plasticine, maakten we mooie knutselwerkjes en
had juf Vera een leuk gezelschapsspel meegebracht.
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PE 03
Pinguïnklas juf Jobina / juf Laura
Op zoek naar kabouters…

In oktober trokken de kleuters van juf Jobina erop uit. Samen met Kabouter
Spillebeen, juf Laura en juf Vera gingen ze op stap naar het kabouterbos. Op
zoek naar… kabouters.
En als je je afvraagt of we kaboutertjes gezien hebben?
Dan is ons antwoord: natuurlijk! In dat grote kabouterbos, liepen acht
kabouters, tussen de blaadjes en op het mos, deden acht kleine kaboutertjes
superflink hun best om de opdrachtjes tot een goed einde te brengen: een
kabouterliedje zingen, de omtrek van de bomen meten met onze armen,
herfstblaadjes en herfstvruchten verzamelen, geluiden in het bos, wat zie je
onder een omgevallen boomstam?
Eén voor één hebben ze hun kabouterdiploma dubben en dik verdiend.
Gefeliciteerd kaboutervriendjes
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LEUK WEETJE VAN DE RODE PAREL
Inhuldiging van onze speelboot

Een aantal maanden geleden
hebben de kleuterjuffen van de
rode parel een prachtige boot op de
kop kunnen tikken.

We vonden het een leuk idee om
deze boot een mooie plaats op onze
speelplaats te geven. Al snel ging
meester Danny samen met de
mannen van de technische dienst
aan de slag om deze boot speelveilig te maken.

Begin december was het dan eindelijk zover… Met een groot feest konden we onze boot “ter
water laten”. Alle vrienden van de rode parel waren uitgenodigd op dit leuke feest met muziek,
een hapje en een drankje. Nadat het lint werd doorgeknipt werd onze boot officieel geopend voor
veel speelplezier. We hebben we onze “speelboot” de naam ROJITO gegeven.
Rojito is Spaans voor ‘klein roodje’ (rojo = rood).
Vanaf nu kunnen de kleuters varen over de woeste zeeën als kapitein, piraat of matroos.
We wensen al onze kleine kleutertjes van de rode parel veel speel- en ontdekkingspret.
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EVEN TUSSENDOOR
Weet jij welke handschoenen bij welke muts horen?
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DE BLAUWE PAREL
Dit toffe team staat steeds voor de blauwe parel paraat,
voor elk kind met goede raad.
Hebben we het even moeilijk, groot of klein,
in onze klas mogen we er zijn.
We helpen en steunen elkaar
en staan elke dag weer klaar
om het leren en leven
op een toffe manier te beleven.
Onze parel is gewoon top
En neen, dit is geen mop.
We voelen ons hier goed.
En dat is zoals het moet!

Wie is wie?
meester Geert, meester Joris, juf Marijke, meester Tijs, juf Chantal, meester Danny,
juf Jozefien, juf Eline, juf Iefke
juf Kathleen, juf Elisa, juf Vanessa, juf Yentl, juf Isabel, juf Jolijn, juf Sanne
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PE 04
JUF JOZEFIEN

In ons eerste blauwe klasje leren we lezen, schrijven, …
maar liefst van al maken we onze handen vuil!
Elke week experimenteren we met allerlei materialen, technieken, …
Steeds opnieuw een uitdaging maar we doen het met plezier!

De kunstenaars
Jana-Joeri-Ali-Onna-Nio-Ian-Jazz-Milan-Regi

Juf Yentl en Juf Jozefien
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PE 05
JUF SANNE
Piratenspel : Waar ligt de schat van kapitein Flapdrol?
Sinds de herfstvakantie hebben we onze stagiair Leen
in de klas. Zij blijft nog tot aan de kerstvakantie.
Maandagmiddag 3/12 kwam haar neef, kapitein
Flapdrol, ons verrassen!
Er was een schatkist begraven op school en hij zocht
stoere piraten om mee te helpen zoeken! Indien onze
klas een spel tot een goed einde bracht, kregen we een
stukje van de schatkaart!

Vallende mast

dassenroof

Menselijke knoop

Zeerover slaapt
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PE 06
JUF ELINE
Wij vinden hygiene in onze klas erg belangrijk. Daarom werkte we ook rond het thema tanden.
We leerden alles over de tandarts en over hoe we onze tanden poetsen het best kunnen poetsen.
Nu poetsen we onze tanden ook dagelijks in de klas en zijn we echte tandenkampioenen !

Tanden poetsen
Tanden poetsen op en neer,
Tanden poetsen heen en weer
Tanden poetsen langzaam en snel
Nu nog even spoelen.....
Zie, je kan het wel!
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PE 07
JUF BERC’HED / JUF ELISA
Hallo, wij zijn de leerlingen van PE 07.
Wist je dat het dit jaar precies honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog eindigde?
Wij wel! Wij werden daardoor geïnspireerd en hebben daarover een elfje geschreven.
Het resultaat mag er zijn, vind je niet?

Wereldoorlog

Oorlog

Soldaten schieten
Landen tegen elkaar
Het gevaar is daar
Knal!

Een ruzie
Vele nauwe loopgraven
Zeppelins in de lucht
Bom!

Door Leander

Door Amber

Geweren

Oorlog

Vijanden vluchten
Vrede is hier
Het gevaar is daar
Wereldoorlog!

Gescheiden worden
Een luid geweer
We moeten snel gaan
Vluchten!

Door Victor

Door Fauzi

Doden

Geweren

Een bom
Een luide knal
Verdriet is niet plezant
Stress

Gevaarlijke wapens
Bommen worden afgevuurd
Loopgraven ontploffen door vijand
Bang!

Door Bjinte

Door Gilliomé
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PE 08
Meester Geert
PE 8 is een klas met 10 enthousiaste jongens.
We zijn gek op muziek en we lezen graag, vooral strips.
De leukste tijd beleefden we op de tweedaagse op de hoeve bij meester Bert.
In de klas houden we van een afwisseling tussen werksessies, bewegingstussendoortjes,
klassikale lessen en ontspanningsmomenten.
We proberen ook aandacht te hebben voor kunst zoals schilderen, tekenen en fotografie.
Klasgesprekken zijn ook belangrijk : we leren overleggen, communiceren, debatteren en elkaars
mening waarderen.
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PE 09
JUF MARIJKE
Op 8 en 9 oktober gingen de 3 projectklassen van de blauwe parel naar de Blije Alpaca in
Lokeren. Het was nog schitterend weer en we genoten van de buiten.
We mochten de dieren helpen eten geven, we speelden daar boerengolf en andere
volksspelen,we hielden een echt kampvuur ( ja met marshmellows natuurlijk), we speelden daar
leuke spelletjes,… Kortom, het was een leuke tijd waar iedereen enorm van genoten heeft.

We gingen ook naar het bos met gids Linda. Zij leerde ons van het bos genieten met al onze
zintuigen.
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PE 10
JUF CHANTAL
Binnen het project ‘oorlog en vrede’ maakten de kinderen van de klas van juf Chantal een
vredesteken. Ze mochten hiervoor experimenteren met klei en werkten hun kleivorm af met
mooie, glinsterende versiering.

De duif, ook een vredessymbool kwam daarna aan de beurt. Op krasplaten kleurden ze rond een
mal een vredesduif en mochten ze hun kaart verder versieren met oorlog- en vredessymbolen.

Het project leerde ons dat vrede
belangrijk is en iedereen zijn steentje
kan bijdragen.
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PE 11
JUF ISABEL / MEESTER JORIS
In de klas van Juf Isabel en meester Joris spelen we Machiavelli!!
We vinden dit een tof spel ☺
Jason, Timo en Brandon kiezen graag de koning, dan kunnen ze
eerst kaarten kiezen.
Khayri gaat voor de bouwmeester om veel gebouwen te hebben.
Elio is dol op de condottiere, want dan kan hij gebouwen afbreken
van anderen.
Nio wisselt graag kaarten en dus is hij de magiër.
Sean is tactisch sterk. Met de dief steelt hij op het juiste moment
veel goud.
Kyan, Yenka en Layton weten dat ze met de koopman extra goud
verdienen!
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EVEN TUSSENDOOR
Oh neen, er is een stuk van de tekening weg ! Kan jij deze tekening verder afwerken?
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DE GROENE PAREL
In de groene parel staan er elke dag juffen en meesters voor ons klaar
Ja hoor, elke dag opnieuw. Echt waar!
We proberen steeds alles goed te plannen, met of zonder schema bij de hand.
We lezen een boek of een artikel uit de krant.
We kunnen al koken en ook rekenen lukt echt al super goed.
Maar ook mooi schijven of winkelen, ja hoor, wij weten hoe dat moet!
Een groene parel waar er dus altijd iets leuks te beleven is...
Zeg nu zelf, dat is toch echt niet mis?

Wie is wie?
Van boven naar onder, links naar rechts:
juf Cis, juf Kelly, juf Huguette, juf Sally, juf Evi, juf Trui, juf Katrien, juf Sara, juf Gerda, juf
Jasmina, juf Greet, juf Lien, Juf Els, Juf Cindy, juf Esmeralda, juf Leen, juf Jamie, juf Anneke,
juf Ankie, juf Vanessa, juf Marleen, juf Katrien, juf Liesbeth
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PE 12
JUF CINDY
Bij Pe12 gaan we vaak op uitstap,
En werken we minder in een ringmap.
Bij Pe12 leerden we al over elkaar helpen en
wereldreizen,
en maken we in onze eigen moestuin plaats voor
radijzen.

Bij Pe12 is leren fijn,
We lijken soms wel een duracell konijn !
Bij Pe12 zijn we altijd druk in de weer,
maar leren we ons wel te gedragen als een echte heer
(en dame).
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PE 13
JUF LEEN
In onze klas staan we soms stil bij het milieu. Wat is milieu? Wat kunnen wij doen voor een goed
milieu? Wat loopt er soms mis? Ook op Karrewiet zien we soms verhalen van natuurrampen. Aan
die grote problemen kunnen wij met onze klas en onze school niet veel doen, maar we kunnen het
wel klein beginnen. De Vinderij is al een MOS-school. Dat wil zeggen dat we heel bewust keuzes
maken voor onze planeet, dat we van onze school proberen een milieuvriendelijke en duurzame
leer- en leefomgeving te maken.
Wij met onze klas willen we ons daar heel erg voor inzetten, we noemen onszelf dan ook de Milieu
Politie. Tijdens deze periode hebben we vooral aandacht voor het verminderen van
verpakkingsafval, we willen het gebruik van koekjesdozen en brooddozen stimuleren.
Met ons fluohesje aan, onze Milieu-Politie-Badge in de hand en
onze vragenlijst gingen we op stap. Alle klassen moesten eraan
geloven. Niemand kon eraan ontkomen. Alle leerlingen van de
groene en de rode parel moesten ons hun koeken- en
brooddoosjes tonen. Verdient deze klas een PLUS? Of eerder een
MIN? Is er maar een klein werkpunt? Goed nieuws!! Maar 2
klassen moeten zich nog wat extra inzetten, maar we zijn er zeker
van: tegen de volgende patrouille zal dat ook wel in orde zijn!
Volgende keer gaan we ons met de Milieu Politie concentreren op het gebruik van drinkbussen, om
zo het plastiekafval te verminderen. Ons water op school is 100% drinkbaar, dus er kan ook zeker
van de kraan worden gedronken. Jullie zijn dus gewaarschuwd, want de Milieu Politie ligt op de
loer!
Ook nog een dikke dankjewel aan de klas van juf Marijke om de blauwe parel zo grondig te
controleren!
SAMEN VOOR EEN PROPER MILIEU !

Senne
Jorbe
Silke
Keano
Jelco
Elise
Liam
Jeroen
juf Leen
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PE 14
JUF VANESSA

Wandelen met een kudde schapen?
Jawel, de klas van juf Vanessa en juf Greet deden dit, onder leiding van herder Koen, de papa van
Hanne. 130 schapen, 2 lieve herdershonden, een mooi bos en een warme herfstzon, het was
topdag!
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PE 15
JUF GREET
Elke week is er op woensdag kookles in de klas
van juf Greet en juf Vanessa.
Juf Els (stagiaire bij juf Greet) kookt dan samen
met een kindje van elke klas.
Reeds op maandag beginnen de
voorbereidingen: beslissen wat we willen koken,
een recept opzoeken op het internet, een
stappenplan maken en als laatste
een boodschappenlijstje maken.

Zo kunnen we op het laatste uur op maandag naar de winkel rijden om de boodschappen te doen.
Dit maakten we dit jaar al: pompoensoep, brownies, muffins, taart en wraps.
En er staan nog veel lekkere dingen op ons lijstje!!
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PE 16
JUF ANNEKE
Een bezoekje aan de bakker:
Brood en vele pistolets in de winkel en in de bakkerij,
Knutselen van een bakkersmuts, bakken van cake en
koekjes én vele gebakjes van klei.

We schreven en kleefden de pijlen met het woord
taart en maakten snel onze bakkersrij,
Toen kwam ons bezoek, onze vriendjes en juf: we
aten samen een gebakje met veel lekkernij.

Als afsluiter op de markt, een
heerlijke warme wafel kopen,
En langs de gezellige en
kleurrijke kraampjes lopen !

Warme groetjes van ons!
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PE 17
JUF KATRIEN – JUF RIA – JUF LIESBETH
Wij verzonnen een spelletje met onze klas. Vinden jullie de 7 verschillen?
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PE 18
JUF ANKIE
Op maandag 22 oktober gingen we met de klas van
Juf Ankie en Juf Leen en een gids naar het Bospark.
We gingen op zoek met onze vijf zintuigen.
ZIEN, HOREN, RUIKEN, VOELEN en PROEVEN.
We zagen veel mooie blaadjes in allerlei
herfstkleuren. Met een spiegeltje keken we onder
een paddenstoel en zagen de plaatjes. We zochten
allerlei kriebelbeestjes en keken door een
vergrootglas hoe ze bewogen.
We hoorden de vogels, het ruisen van de wind, de
ritselende blaadjes onder onze voeten.
We roken aan kruiden en snoven de geur op van de bomen en het bos.
We voelden aan de prikkels van de tamme kastanje, aan de schors van verschillende bomen, aan
de brandnetel, ...
We proefden van de vrucht van de tamme kastanje en van hazelnootjes.
Natuurlijk legden we ook nog een verzameling aan met allerlei blaadjes en nootjes.
Tijdens de wero-les met Juf Laura leerden we nog over de bladranden, determineren van
blaadjes, vruchtjes en bomen, enz.
Het was een heel leuke ervaring!!!

Wist-je-datje:
Wist je dat je niet geneteld wordt door een brandnetel als je van onder naar boven wrijft?
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PE 19
JUF GERDA
Met al onze zintuigen op verkenning in het bos

Experimenteren met de computer dat is leuk!

Ssssssshhhhhhhhhttttt ! Hier wordt gelezen!
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PE 20
JUF KATRIEN
De klas van juf Katrien ging voorlezen bij de klas van juf Jozefien !
Elke maand werken we voor het vak "Ik en de andere" rond een ander thema met de hele school.
In de maand november was onze leuze "Breng je verhaal, wij luisteren allemaal".
De klas van juf Katrien werd uitgedaagd om voor de kinderen van juf Jozefien voor te lezen.
Het was een heel geslaagde activiteit: er werd duidelijk voorgelezen, prenten bekeken, vraagjes
gesteld over het verhaal,... iedereen was geboeid!
Voor ons is dit voor herhaling vatbaar !

Wil je meer foto's zien? Dat kan!
Ga dan naar de site www.devinderij.be en geniet mee van ons gezellig voorleesmoment.
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PE 21
JUF EVI
V rolijke voeten
O efen ze dit jaar
S tap het bos in… wie zit daar

H eerlijke geuren
E cht vers hout
R uik de natuur
T rotseer het woud

K om naar buiten
O ntdek het groen
N iet te
IJ verig
N u genieten moet je doen

U wens ik
I n 2019
L ange wandelingen… er is veel te zien

1 januari 2019

De klas van juf Evi wenst jullie allemaal een beestige boel
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PE 22
JUF HUGUETTE – JUF SALLY
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EVEN TUSSENDOOR
Vind jij de 7 verschillen terug ?
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EVEN TUSSENDOOR
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DE ORANJE PAREL
DIRECTIE & SECRETARIAAT
Natuurlijk zou onze school niet kunnen zonder de directie en het secretariaat,
Want ook zij staan dag in dag uit voor ons paraat.
Als ouder, opvoeder, leerkracht of leerling kan je hier steeds terecht voor een zegje of een vraag
Ze helpen of luisteren graag.
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OUDERCOMITE COESTER
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich graag inzetten voor de leerlingen en de school.
Wij willen alle ouders vertegenwoordigen bij de schooldirectie, de leerkrachten en inrichtende
macht en een nauwe samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.
We hebben speciaal de naam COESTER gekozen omdat alle afdelingen benoemd worden als
‘parel’ want alle kinderen op De Vinderij zijn unieke, kostbare parels. Vanuit het oudercomité
willen we deze parels ‘koesteren’, beschermen, mee helpen bij het groeien …. zoals echte parels
in een oester geborgen liggen en jaren de tijd hebben om tot een schitterende parel uit te
groeien.
Wij komen enkele keren per jaar samen, steeds op een dinsdagavond
om 20 uur in het leraarslokaal van de school. We organiseren jaarlijks:
info-avonden voor alle ouders en grootouders; een wandeltocht; een
kaasavond.

We helpen mee op de schoolfeesten en op de receptie voor de communicanten. De opbrengst van
onze activiteiten komt steeds de kinderen van de school ten goede; bv Tutti-Frutti, uitstappen
worden gesponsord, dit jaar ook het paardrijden…… Wij proberen te zorgen voor een extraatje!
Alvast enkele foto’s van onze geslaagde herfstwandeling.
We zien jullie graag terug op onze Italiaanse avond van 9 februari.

Wil je deel uitmaken van deze toffe groep?
Aarzel niet en kom langs op een
oudercomité of contacteer ons via
oudercomitecoester@gmail.com
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
Vrije dagen van het 2de trimester
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Paasmaandag

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

28 januari
25 maart
4 maart tot en met zondag 10 maart
8 april tot en met zondag 21 april
22 april

Vrije dagen van het 3de trimester
Feest van de arbeid
O.L.H. Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
halve verlofdag

woensdag 1 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
maandag 10 juni
vrijdag 28 juni (school tot 12u)

Activiteiten
Lichtmis
Eetfestijn van de school
Tweede oudercontact
Vinderijfeest
Eerste & plechtige communie
Derde oudercontact
Schoolverlatersfeest

vrijdag 1 februari
zaterdag 9 februari (met dank aan de ouderraad Coester)
donderdag 28 maart
zaterdag 11 mei
zaterdag 25 mei
vrijdag 21 juni
maandag 24 juni

Deze “Dag Vinderij” (in kleur), meer foto’s van de klasactiviteiten of andere weetjes over onze
school kan je steeds terugvinden op onze schoolwebsite “www.devinderij.be”
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