Inleiding
Tijdens de schooluren wordt er in alle klassen al hard gewerkt. Om jullie op de hoogte te
houden van wat er zoals gebeurt doorheen een schooljaar, brengen wij vanaf heden op
maandelijkse basis een nieuwsbrief uit. Zo kunnen jullie 'meekijken' in de klassen.
De nieuwsbrief wordt verspreid via 'Gimme' en via de website van de school.
In de nieuwsbrief zijn een heleboel leuke foto's en teksten terug te vinden uit verschillende
klassen. Uiteraard is het mogelijk dat de klas van jullie zoon of dochter niet vermeld wordt in
deze editie maar dan komen ze zeker aan bod in de volgende.
Veel lees- en kijkplezier!

Spaghetti take away
Zaterdag 13 november 2021
15u - 17u
17u - 19u

Ons aanbod
Spaghetti €10
(gewoon of vegetarisch)

Kinderportie € 7
Dessert € 2.50
Chocomousse - rijstpap - tiramisu

Wijn

Wit: Canapi 2020 / Sicilië / Grillo-druif €10
Rosé: Fontarèche 2020 / Frankrijk: Corbières / Grenache & Syrah & Picpoul €12
Rood: Piqueras Almansa black label 2019 / Spanië: La Mancha / Monastrell & Syrah €11

Bestellen kan t.e.m 8 november via bestelformulier (online of op papier). Afhalen in school naar keuze
vestiging BHK Putkapel Hoogveldweg 5 of vestiging BHK Langveld Bornestraat 30
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Instapklas Putkapel juf Melaney

Druifje blauw,
ik hou van jou!
Banaantje geel,
ik laat je heel!
Peertje groen
ik geef je een zoen!
Appeltje rood,
sapperdeloot!
Hip hap hop ik eet je op !

We verkennen de schoolbuurt - fotoverslag vierde leerjaar juf Marleen en juf Lieselot

Het vierde leerjaar van juf Marleen
juf Lieselot ging de schoolbuurt
verkennen met de Ipad
Lezen is top!
Elke week lezen we 3 keer in ons
zelfgekozen boek.

schoolnieuwtjes - september -oktober 2021

pagina 2

Leren lezen en schrijven kan op veel verschillende manieren

Eerste leerjaar putkapel - meester Jonas en juf Anne

Handbalinitiatie door handbalclub Leuven
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Wie is secretaris ?
Materiaalmeester ?
Tijdsbewaker ?

Wanneer we een gesprek goed willen laten verlopen, zijn er duidelijke afspraken nodig.
Tijdens het groepsgesprek krijgt ieder kind dan ook een bepaalde taak. Zo zorgt de
groepsleider er voor dat iedereen aan het woord komt en dat er met respect naar elkaar
geluisterd wordt. De materiaalmeester is verantwoordelijk voor al het materiaal dat nodig is
en de secretaris schrijft de belangrijke dingen van het gesprek op. Om te zorgen dat het
gesprek kort en krachtig blijft, houdt de tijdbewaker de klok goed in de gaten.
In het 2de leerjaar Putkapel oefenden we dit al een keertje en de kinderen luisterden
aandachtig naar elkaar en ieder zijn bevindingen.

Tweede leerjaar - juf An en juf Pascale

Traktatie jarige van de maand!
Zelfgemaakte rupsjes nooitgenoeg.
Eerste kleuterklas putkapel - juf Shari

Tweede kleuterklas
juf Emma
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Het einde van de maand gaat bij de kleuters in Putkapel niet onopgemerkt voorbij. De dieren uit de
dierentuin komen samen want er is iets niet pluis in de dierentuin. We leren de kleuters aan de hand van
een toneeltje wat meer over hun sociale vaardigheden. Deze keer stond in teken van STOP hou op! Dit
leren we de kleuters wanneer ze iets niet leuk vinden en willen dat het vriendje ermee stopt.

juf Melaney, juf Shari, juf Anja en juf Katrien

Wiskundige initiatie met
Toontje Patroontje.
Actieve kennismaking met een eenheid
“zit-spring-klap-zwaai”.
Door de eenheid meerdere keren na elkaar
uit te voeren, leren we wat een herhalend
patroon is.

Derde kleuterklas - juf Veronique

Vijfde leerjaar juf Silke en juf Hilde. Conversaties in het Frans

Bonjour !

Je suis Jasmine
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Op stap in het mooie Leuven

In de klas werkten we tijdens de
lessen W.O. rond het thema Leuven
vanuit 3 invalshoeken :
Leuven... eeuwenoud
Leuven... springlevend
Leuven... op de kaart
Ook de lessen muzische vorming
stonden in dit thema : de kinderen
maakten een luisterverhaal, een
skyline, schetsten beelden vanop
het stadhuis, maakten een
fotomuur,...
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Tijdens onze excursie konden we
al deze bezienswaardigheden van
dichtbij bewonderen (met
meester Kristof, de Leuvenliefhebber, als gids 😉)
Als kers op de taart krijgen we in
de maand oktober bezoek van de
burgemeester
in onze klas voor een interview
over hem en de stad.Iets om naar
uit te kijken 😉
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