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Beste ouders  
beste kinderen 
 

Enige tijd geleden gingen we samen op stap in een nieuw schooljaar. Het 
beloofde een boeiende reis te worden. Nu, 4 maanden later, kunnen we reeds 
terugblikken op een geslaagde eerste etappe. Uiteraard werd het aantal activiteiten 
sterk beperkt door de corona-maatregelen, maar toch werd er in de klassen hard 
gewerkt om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk impact kreeg op de 
leerresultaten. We blijven gefocust op de essentiële leerplandoelen die nodig zijn 
voor een vlotte overgang naar een volgend leerjaar. We houden daar de vinger 
goed aan de pols. 

We ondervinden ondertussen allemaal dat leven met heel wat minder sociaal 
contact en/of knuffelcontact ons niet echt vrolijker maakt. Iedereen had een groot 
verlangen om met de feestdagen terug samen te kunnen zijn met vrienden en 
familie. Jammer genoeg kan ook dit niet bewaarheid worden. Toch wens ik ieder 
van jullie de moed om vol te houden. Enkel samen kunnen we er in slagen om het 
virus terug te dringen en het aantal overlijdens te doen dalen. Probeer te genieten 
van de intense warmte binnen het eigen gezin. Blijf positief denken en focus op de 
kleine dingen in het leven die ook gelukkig maken. 
Daarom sluit ik dit minder goede jaar 2020 graag af met de woorden van Martine 
Tanghe: “Goede moed, hou vol, het komt allemaal goed!” 
 
 

 
 
Op onze school is er ook een ‘leerlingbemiddeling’ actief. Kinderen van het 6de lj 

kregen vorig jaar een opleiding tot leerlingbemiddelaar indien ze dit wilden. Wie 
slaagde, mag dit jaar in het speciale lokaal tijdens de middag conflicten tussen 
kinderen onderling helpen oplossen. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

- Beide partijen willen samen zoeken naar een oplossing 
- De bemiddelaar biedt zelf geen oplossingen aan, maar helpt beide partijen 

samen zoeken 
- Er is een opvolgingsgesprek voorzien 
- De leerkrachten blijven bewaken en conflicten hanteren waar beide partijen 

het niet eens zijn of niet tot een oplossing willen komen. 
Om de werking toe te lichten, maakten meester Sven, meester Jan en meester 
Peter volgend filmpje: https://youtu.be/tCNUm_SA2Hw 
 

 

 

  

https://youtu.be/tCNUm_SA2Hw
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De volgende maand in beeld: 

 

maandag 4/1:  start 2de trimester 

    luizencontrole 

 

Dinsdag 5/1:  zwemmen 4-6 

 

Dinsdag 12/1:  zwemmen 3-5 

 

Donderdag 14/1:  hercontrole luizen 

 

Vrijdag 15/1:  start digitale inschrijvingen broers en zussen voor  

         schooljaar 21-22 

Dinsdag 19/1:  zwemmen 4-6 

 

Dinsdag 26/1:  zwemmen 3-5 

    12u: leerlingenraad 

 

Donderdag 28/1:  gedichtendag – start van de poëzieweek 

 

Maandag 1 februari: facultatieve verlofdag  
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Familienieuws 
 

 

Overlijdens 
 
Op 11 september is Alice Van Thienen overleden, de grootmoeder van Earl 

Jhon (6A). 

 

Op 26 september is Therese Stockem overleden, de overgrootmoeder van 

Janne (2C). 

 

Op 6 november is Jos Van Aeken overleden, oud-directeur van De Notelaar. 

 

Op 7 november is Rosa Dillen overleden, de moemoe van Emelie (1B) en Liam (3A). 

 

Op 20 november is Jef Claessens overleden, de vader van juf Isabelle. 

 

 

 

 

 

Geboortes 

 
 
Op 15 juli is Lewis geboren, broertje van Mathis (5C) en 

Manou (3B). 

 

Op 25 juli is Eveline geboren, dochtertje van juf Sanne (6C). 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zS4qTmPKGICdKM&tbnid=MlBt6GDZfrFA0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hieppp.nl/Geboorte-Ooievaar&ei=OmV3UrbQFaOl0AXcp4HgBQ&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNEQVNKy4Z6aOqLFZNvTmO9yMLqymA&ust=1383642778132443
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y7KwoA9WeGqlLM&tbnid=b48xs2a4ml-j2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/habla/nieuws_detail.php?subsiteID%3D2338%26nieuwsID%3D108699&ei=uWR3Uq6PI4ed0QXez4GYDA&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNH5GdxFijOtMazXgyoja-XrrJVvBw&ust=1383642668623750
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Op de bovenste foto laat Maxine een optelling 
zien aan haar groepje . Haar rekenmaatjes 
schrijven de uitkomst op het wisbordje. 
Op de 2de foto rijgen de meisjes kralen en 
vormen zo een splitsing. 
Vectorial werkt op Bingel aan sprong 6 en ze 
heeft een leuk Avatar mannetje samengesteld 
met de ping ping. 
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Axel en Inky oefenen de splitsingen met de 
computermeester , ook heel tof om thuis te 
oefenen!   Fabian laat een getalbeeld zien en zijn 
rekenmaatjes moeten het juiste getal op het 
wisbordje schrijven.  Elini schudt met de grote 
splitsdoos en haar vriendjes noteren de splitsing 
op het splitsbordje .  

1A proficiat , jullie zijn echte rekenkampioenen! 
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De kinderen van 1A en juf Christel wensen jullie prettige feestdagen toe! 
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Hoekenwerk van de Sint.  
De toppers van 1b. 

  

 
 

We genieten van het kijken en lezen in de boeken. 

 
Ken jij het spelletje Pim Pam Pet? Esther, Watson, Ellinor, Nils en Bodhi 

proberen woordjes te vormen met de letters. 
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Tuur, Zoë en Evin maken woordjes met de klikklak en duiden het aan op 
de prent van Sint en Piet. 

 
 

 
 
 

Laszlo en Ellinor spiegelen Sint en Piet. 
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Wie is het?  Sint op zijn paard, Piet op het dak, Sint met de 
pakjes,….Tuur stelt de juiste vraagjes aan Anna om dat te weten te 
komen. 
Mali, Lore en Finn spelen ganzenbord met de splitskaartjes. 
 

 

 



DE NOTELAAR   WINTERGRIFFEL    Pagina 10 
 

 
 

 
Quinten verdeelt de koekjes van Piet in het splitsbordje en Tuur noteert 
de splitsing. 

 

 
 

Wil je nog meer foto’s bekijken van de kapoenen uit 1b neem dan gerust 
een kijkje op de website van onze school.                                                               
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Werken rond prentenboeken in het 
eerste leerjaar. 

 
In het eerste leerjaar leren de kinderen schrijven, 

rekenen tot en met 20 en natuurlijk lezen. Om het leren 
lezen te stimuleren werken we in de klas vaak met 

boeken. We hebben allerlei soorten boeken van strips 
tot weetjesboeken. De afgelopen periode hebben we 

een aantal keer rond prentenboeken gewerkt. Dit vonden de kinderen erg leuk. 
Hieronder een kort verslag van enkele boeken! 

 
Eefje donkerblauw was het eerste boek waarrond we in de klas werkten. We 
lazen het verhaal over een Eefje die zo hield van de kleur blauw. Alles in haar 
huis was dan ook donkerblauw. Maar plots wordt ze verliefd op koning Geel. 
Na een tijdje trouwen ze en krijgen ze kinderen.   Waardoor de kleuren 
blauw en geel mengen…  zo kregen we groene, gele en blauwe kinderen. 
Deze kinderen trouwden op hun beurt met andere kleurrijke koningen. En zo 
kregen ze kinderen in alle kleuren van de regenboog.  We hebben dan ook 

zelf een kleurrijke regenboog gemaakt om  het mengen van de kleuren en de kleuren te 
oefenen. Het leverde erg mooie resultaten op! 

1C 
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We lazen ook over Dottie, de kip, die haar kuikens kwijt was. Op een 
ochtend staat Dottie op en blijken haar kuikens spoorloos verdwenen te 
zijn. Ze zoekt overal op de boerderij en ze vindt haar kuikens één voor 
één terug. Op die manier leerden we splitsent tot en met zes! 
 
 
Tijdens de voorleesweek kregen we in de klas bezoek van meneer directeur en enkele 
kinderen van het zesde leerjaar. Zij kwamen in onze klas voorlezen. 
 

De kinderen van het zesde hadden voor ons het boek: “Mama Kwijt.” 
bij. Dit prentenboek gaat over een uiltje dat uit het nest valt en zijn 
mama niet meer vindt. De kinderen van zes hadden niet gewoon het 
prentenboek bij maar een Kamishibai. De prenten van het boek zijn 
dan op grote platen gedrukt. Ze zetten die dan oorspronkelijk in een 
verteltheater neer om het zo aan kinderen te vertellen. De kinderen 
van zes hebben het verhaal erg goed verteld. Ze kregen op het einde 
dan ook een warm applaus.  

 
Meneer directeur had voor ons ook een erg leuk boek bij 
over een draak. De dienaren van de koning moesten op zoek 
gaan naar de draak. Maar het was al zo donker dat ze in elke 
schaduw die ze zagen een draak zagen. Meneer directeur 
maakte het extra spannend door het einde niet te vertellen! 
Hij vertelde dat de kinderen zelf mochten ontdekken hoe 
het verhaaltje afliep. Daarop liet hij het boek in onze klas! 
Maar de kinderen waren te nieuwsgierig dus heb ik het zelf 
verder gelezen. Het was een heel erg leuk boek. 
 
Omdat we boeken zo leuk vinden in onze klas heeft zelfs Sinterklaas ons een paar boeken 
gebracht. We kregen weetjesboeken over de lente en de winter, leesboeken en een 
prentenboek over plagen en pesten!  
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Tijdens de wo-lessen leerden we over sporen. Jammer genoeg laten veel mensen ook sporen 

na. Omdat we onze school mooier willen maken, zorgen de kinderen uit 2A ermee voor dat 

alle afval netjes in de vuilbak gaat.  

Doe jij ook mee? 

 
 

                                
 

 

  

2A 
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Sorteer jij mee? 
In welke vuilnisbak hoort dit afval thuis? 
Let op: Sommige dingen kunnen we niet sorteren.  Die gooien we bij restafval. 
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Sinterklaas in de Notelaar! 
 
Toen we op 4 december onze klas binnenkwamen, vonden we 

heel wat lekkers op onze banken. Maar er lagen geen 

cadeautjes…  

 

 

 

 

Er kwam een filmpje tevoorschijn 

op het bord. We konden de Sint en zijn pieten niet in levende 

lijve ontmoeten. Ze hadden ons wel wat te vertellen via dit 

filmpje. Ze zijn hier dus echt een tijd geweest! Wauw! We 

hebben erg gelachen om Zwarte Piet. Hij had onze zak met 

cadeautjes verstopt!  

In de klas lagen allerlei enveloppes. In elke enveloppe zat een 

opdracht en na het juist oplossen kregen we een letter van een 

code. Met deze code konden we onze zak met cadeautjes vinden!  

We gingen meteen aan de slag… 
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Na een tijdje is het ons gelukt om de code te kraken.  

Joepie! We hebben onze cadeautjes gevonden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella en Colette hadden een verhaal geschreven over Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze hebben 

dit ook nagespeeld in de klas. Het was een heel leuk toneeltje. Dat hebben ze knap gedaan! 

 

 
 
 

Het was een hele fijne dag. Tot volgend jaar Sinterklaas en Zwarte Piet! 

Groetjes van 2B 
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2C 
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Sint in 3A 
 

De Sint en zijn pieten kwamen langs in onze klas en 
lieten heel wat rommel achter! 
 

3A 
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Heerlijke chocolade! 

En lekkere mandarijntjes! 

EEN HELE FIJNE SPEURTOCHT NAAR DE 

SPEELGOEDZAK! 

DANK U SINTERKLAAS! 



DE NOTELAAR   WINTERGRIFFEL    Pagina 20 
 

Boomwhackers 
 

 

 

In 3B speelden wij zelf Sinterklaasliedjes met 
boomwhackers. Boomwhackers zijn gekleurde plastic 
buizen, elke buis is een andere noot. We lazen zelf de 
partituur met grafische notatie af! Door goed samen 

te werken, konden we de Sinterklaasliedjes met de boomwhackers spelen. Eerst oefenden 
we enkele keren in de gang. Dan gaven we een optreden zoals een echt orkest in de klas 
voor onze klasgenootjes. Het was heel tof om eens op deze manier de liedjes van 
Sinterklaas te spelen!  
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Herfstwandeling met 3c 

Boslagen, paddenstoelen, 

spinnen, vruchten, blaadjes, 

bomen, kriebelbeestjes,… 

dat leerden we allemaal in de 

klas. Maar dit moeten we van 

dichtbij ook gaan ontdekken. 

De boswandeling eindigde in 

het speelbos, dolle pret! 
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We maakten  

in de klas nog 

prachtige mandala’s 

met het verzamelde 

herfstmateriaal. 

Echte kunstwerken! 
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Het eerste trimester in 4a 
 

We lazen in de klas een gedichtje van Ted van Lieshout. Daarmee gingen we verder 

aan de slag. Ook In onze klas zitten heel wat goede dichters. Lees maar mee! 

  Artis 
 
In Artis woont een olifant, 
een olifant met veren. 
Die oefent al sinds donderdag, 
want hij wil vliegen leren. 
 
Hij springt in ’t rond en flappert  
flink met allebei zijn oren, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Ted van Lieshout 

Artis 
 
In Artis woont een kat, 
een kat met stekels. 
Die oefent al sinds vrijdag, 
want hij wil dansen leren. 
 
Hij danst in het rond 
op de dansles, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Nailah 

Artis 
 
In Artis woont een zebra, 
een zebra met een staartje. 
Die oefent al sinds twee dagen, 
want hij wil lezen leren. 
 
Hij leest, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Lotte 

Artis 
 
In Artis woont een vis, 
een roze met vlammen. 
Die oefent al sinds maandag, 
want hij wil zingen leren. 
 
Hij danst is cute, 
en als hij daarmee bezig is, 
 
mag niemand komen storen. 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Fleur 

Artis 
 
In Artis woont een flamingo, 
een flamingo met strepen. 
Die oefent al sinds maandag, 
want hij wil rijden leren. 
 
Hij rijdt rond, 
en stampt met zijn poten, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Nailah 
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Artis 
 
In Artis woont een slang, 
een slang met manen. 
Die oefent al sinds maandag, 
want hij wil springen leren. 
 
Hij slingert in het rond, 
trekt dan zijn staart op, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Laure 

Artis 
 
In Artis woont een aap, 
een oude aap met tattoos. 
Die oefent al sinds hij 30 jaar was, 
want hij wil hoofdkok worden. 
 
Hij heet Ook en is vaak blij, 
hij mag ook nog roken, 
en als hij daarmee bezig is, 
mag niemand komen storen. 
 
Voorlopig is het geen gezicht 
en daarom zijn de deuren dicht. 

Jayden 
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Enkele belevenissen uit 4B, geniet maar even mee!  
 
ZEEKLASSEN 

Wist je dat …. 
- we dit jaar enkel maandag en vrijdag naar zee zijn geweest? 

- het maandag heel mooi en zomers warm weer was? 

- we maandag met de boot op de IJzer zijn gaan varen?  

- we op de boot hebben gepicknickt?  

- we op de slikken en schorre een 17-tal zeehonden hebben zien zonnen? 

- we ook nog schelpen zijn gaan rapen op het strand? 

- het een ongelofelijk leuke dag was? 

    
 

- het vrijdag iets minder goed weer was?  

- we in de voormiddag op ontdekking zijn gegaan in het vernieuwde centrum de 

Duinpanne? 

- we in het centrum zoveel mogelijk antwoorden moesten gaan zoeken om zeesterren te 

verdienen? 

- we hier echt goed in waren? 

- we nadien nog een mooie lange duinenwandeling hebben gemaakt? 

- meester Sven ons veel heeft geleerd over de planten en de dieren in de duinen? 

- we zelfs enkele planten mochten opeten? 

- er veel maar dan ook heel veel wind stond toen we op het strand kwamen? 

- we daardoor bijna wegvlogen? 

- we vrijdag het begin van storm Odette hebben meegemaakt?  

- dat we extra goed hebben kunnen uitwaaien? 

- het heel erg jammer was dat we geen week op zeeklassen konden? 
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KUNSTKUUR 

Op donderdag 26 november stond onze eerste sessie Kunstkuur op het programma. 
We werden meteen ondergedompeld in de wereld van muziek en drama.  

 
Bij muziek warmden we onze stemmen goed op en zongen we onze eerste liedjes 

onder leiding van een echte zang juf. We mochten ons stuk zelf begeleiden met 
boomwhackers. Dit zijn holle buizen die elk een eigen toon aangeven. Het instrument 

wordt bespeeld door hem tegen een andere boomwhacker, tegen het lichaam of 
tegen een ander voorwerp te slaan. Leuk hoor! Ooh ja, ook mochten Khalid en David 

eens op de piano spelen terwijl wij het liedje zongen. Dat konden ze al goed!  
 

     
 

Bij de les drama werden we even reporter ter plaatse en moesten we ons zo goed 
mogelijk inleven in de rol. Geniet even mee van onze coole poses! 

We kijken al uit naar de volgende lessen van de Kunstkuur. 
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De kinderen schreven een tekstje of gedichtje over hun 
eerste maanden in het vierde leerjaar: 
  

4C 

otto 

Lezen is leuk ook al zit je in een deuk. 
We gooien met een dobbelsteen, dat mag iedereen. 
Sommigen in een zitzak, maar niet op het dak. 
Soms naar de bibliotheek voor boeken tegen een 
steek.  
Ik heb een leeskaart helemaal vol, dat was me een 
hoop lol! 

 

Jef 

 

Maandag en vrijdag gingen we naar de zee. Dat waren een van de 

leukste schoolreizen van mijn hele leven. Maandag gingen we 

naar Nieuwpoort. Dat was heel leuk want toen gingen we 

schelpen rapen. Vrijdag gingen we naar de Panne. Dat was ook 

mega leuk want toen gingen we naar een museum en in de 

duinen wandelen. Dat was het. Einde 
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Pia 

 

We zijn naar zee geweest met het vierde leerjaar. We hebben 

schelpen geraapt en zijn naar een museum geweest. Spijtig 

alleen maandag en vrijdag. Met de corona mochten we niet een 

week blijven slapen. Maar het was toch super leuk. We zijn naar 

de Panne en Nieuwpoort geweest. We hebben nog veel meer 

gedaan, maar dat is te veel om op te noemen. We hebben aan 

zee ook een reuze wandeling gedan. En dat was het voor deze 

schoolkrant. 

Aiden 

Ik vind het heel leuk als we spelletjes doen. Het leukste is 

dat het altijd leuk is. Onze juf is keitof en onze klas is 

mooi. 
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Kunstkuur – 5de leerjaar 
 
De kunstkuur is een samenwerking tussen de school en de 
academie. De kinderen keken gedurende drie maanden enorm uit 
naar deze lessen (beeld, drama, dans, beweging & muziek). In het 
vijfde leerjaar hebben we gewerkt rond poëzie en de axenroos.  
 
 
 
Bij de eerste beeldles hebben de kinderen een dier gezocht uit de 
axenroos. Hier zijn we gaan drukken met linoverf. Hoe werkt dit 
nu? De kinderen gaan met potlood over de tekening en dit drukt zo 
in de verf. Zo blijft er op de achterkant een mooie verfdruk achter.  
 
 
 
Tijdens de tweede beeldles hebben we rond water- en 
wintergedichten gewerkt. De kinderen kozen een stukje van het 
gedicht dat hen aansprak. Ze drukten met speciaal papier de 
tekeningen op feller gekleurd papier. Daarna maakten ze met die prenten een collage. Als laatste voegden 
ze nog een klein stukje tekst toe dat paste bij het gedicht en de collega. 

 

5A 

5C 
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Als laatste les maakten we 3D-figuren (dieren) uit karton die we later hebben versierd. 
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Het was superleuk bij juf Marit. 

We hebben daar liedjes gezongen: “witte zwanen en zwarte zwanen”, een liedje in een 

vreemde taal en “fietsie foetsie”. We hebben gedichtjes verklankt met allerlei 

instrumenten, djembés , rainmakers en nog veel meer… 

De meeste lessen musiceerden we met de hele klas maar we hebben, bij sommige 

opdrachten, ook in groepjes gewerkt. Juf Marit gaf ons tips om beter, juister en mooier te 

zingen. Ze is een hele lieve juf die erg veel over zingen en muziek weet. Ze begeleidde ons 

gezang met mooi pianospel. 

Bedankt, juf Marit , voor de leuke lessen. We keken er elke donderdag naar uit! 

Lisa 5a 
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Tijdens de lessen beweging werden de kinderen onder handen genomen van de enthousiaste 

Yasmin. Zij zorgde ervoor dat de kinderen leerden hun lichaam te gebruiken om iets te 

tonen/verwoorden. 

Hierna zie je enkele voorbeelden wat er tijdens de 

lessen beweging allemaal aan bod is gekomen:  

 
Bij deze les moesten de kinderen gaan bewegen als 

poppen (houten poppen, trekpop,…). De kinderen 

vonden dit een zeer leuke les!  

 
 

 
 
 
 

 

Hier zie je hoe de kinderen gedichten aan het uitbeelden zijn. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat deden we nog allemaal?  
 Dansen met stoelen  

 Woorden uitbeelden  

 Blind vertrouwen  

 Dansen met bouwstenen (ruimte, relatie, kracht) 
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Wij hebben ook rechten 
Thema Europese Unie -  6e leerjaar 

  

Beste ouders, 
Als kind doen we heel veel dingen omdat het moet. We moeten naar school, we 
moeten ons huiswerk maken, we moeten aan tafel komen om te eten, we moeten 
gaan slapen,… We moeten met andere woorden van alles.  
Maar wisten jullie eigenlijk dat wij ook rechten hebben? Speciaal op maat van ons, 
kinderen, gemaakt. We hebben het over de KINDERRECHTEN. Deze staan allemaal in 
het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ ook wel gekend als het 
‘Kinderrechtenverdrag’. 
Enkele belangrijke rechten die wij hebben: 

 Alle rechten gelden voor alle kinderen. 

 Kinderen hebben recht op informatie. 

 Elk kind heeft recht op spel en ontspanning. 

 Geen enkel kind mag mishandeld of verwaarloosd worden. 

 Ieder kind heeft recht op geneeskundige verzorging. 

 Kinderen hebben recht op een eigen mening. 

 Kinderen hebben het recht om samen te komen, om samen een club te vormen. 

 Elk kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik. 

 Ieder kind op de wereld heeft recht op voldoende gezond eten en drinken. 

 Elk kind heeft recht op onderwijs. 

 Geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog. 

 Kinderen mogen niet uitgebuit worden. Kinderarbeid is verboden. 

 

Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat jullie hier rekening mee houden. 
 

Groetjes,  

De kids van 6 
 

6C 
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De leerlingen van het 6de leerjaar vallen op! 

*FLUOACTIE* 
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6C 

We wensen jullie allemaal 

een gelukkig, 

spetterend en GEZOND 

2021! 

Een gezellig jaar...SAMEN 

bij en mét elkaar! 

6B 

 

Pffff…2020, wat een jaar! 

Bubbels, lockdowns, online 

les,… Wij hopen dat 2021 

een tof en geen verdrietig 

jaar wordt! 

Wie weet mét feestjes? 

6A 

Wij wensen jullie al het geluk 

dat er te rapen valt,  

zonder dat corona het weer 

verknalt! 

Een jaar vol liefde en geluk,  

Dan kan 2021 niet meer stuk!     

6C 
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Heel het Notelaarteam en ik 
wensen jullie fijne feestdagen. 

Geniet ervan! 

Op de volgende 
pagina’s staan nog 

enkele spelletjes! Veel 
plezier! 
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Teken deze kerstboom na.  
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Zoek de verschillen. 
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Leesbingo –  
 
 
 
 
 
 
 
Krijg jij alle vakjes volgekleurd? 
 
Ik lees 10 minuten …  
 
 
… met een  
(kerst)muts op 
 
 
 

 
 
… voor het eten 

 
 
…in mijn 
feestkleren 

 
 
… in het nieuwe 
jaar 

 
… in de 
voormiddag. 
 
 
 
 

 
…met de lichtjes 
aan 

 
…onder een 
dekentje. 

 
… als het regent. 

 
… samen met 
iemand. 
 
 
 
 

 
…met mijn pyjama 
aan 
 
 
 

 
… voor de 
kerstboom. 
 
 

 
…voor aan een  
knuffel. 

 
… onder de tafel. 
 
 
 
 

 
… in een strip. 

 
… in mijn bed. 

 
…op oudjaarsdag 

 
 
… als het buiten 
donker is. 
 
 
 

 
 
… als het sneeuwt. 

 
 
… na het eten. 

 
 
… op kerstdag. 
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Zoek de figuurtjes 

Kerst 


