
   

 

Welkom in de 
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Schooljaar 2021-2022  

 

 

regenboog 



 

Maak kennis met onze regenboogvrienden 

 

 

  

 

 

 

 

  Mathis 

  Eluna 

  Klara 

  Kaylee    Amine   Lianna 

  Alaa 



 

Juf Myleen:   klasleerkracht  

Juf Lut:  zorgleerkracht 

Meester Koen: zorgleerkracht  

Juf Sylvie:   leerkracht LO ( turnen en zwemmen) 

Juf Carline:  kinesitherapie  

Juf Nele:  logopedie  

Juf Annelie:   ergotherapie  

Ellen:    orthopedagoog 

 

 

Verschillende activiteiten in de regenboog 
 

 

In onze klas werken we volgens een weekschema. 

Dit zijn de verschillende activiteiten die aan bod komen in de regenboog. 

 

Onthaal 

Het onthaal verloopt altijd volgens een vast patroon. 

We beginnen met een goedemorgen te zingen en de kinderen mogen 1 voor 

1 hun uiltje omdraaien.  

Daarna worden de kalenders juist gezet en wordt er aandacht besteed aan 

de dagen van de week en het dagverloop.  

 

   
 

 

Weekenddoosje 

Op vrijdag krijgen de kinderen een weekenddoosje mee naar huis. Het is de 

bedoeling dat mama of papa in het kort noteert wat ze hebben gedaan in 

het weekend. Dat mag met een paar woorden zijn of een foto mag ook. De 

kinderen kunnen dan op maandag vertellen wat ze allemaal gedaan 

hebben in het weekend. Adhv het weekenddoosje kan de juf een aanzet 

geven om te vertellen. 

 

 

 

 

Dit zijn de juffen en meester die in onze klas komen 



Taal 

We werken voor taal in verschillende taalgroepen. 

De kinderen werken op hun eigen niveau. Soms alleen of samen met de juf. 

Juf Nele ondersteunt de regenboog voor taal.  

 

 

       
  

     
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Knutselen 

Het knutselen zal vaak thema gebonden zijn. Er zal gewerkt worden aan de 

fijne motoriek en de creativiteit van de kinderen. Ieder volgens zijn 

mogelijkheden. 

 

 

            
 

                                
 

 

Huishoudelijke activiteit 

Om de twee weken koken de kinderen samen met juf Lut. Daarbij komen er 

verschillende doelen aan bod. Ingrediënten leren kennen, handelingen 

inoefenen, leren proeven, afwassen, afdrogen… 

 

Rekenen 

We werken voor rekenen in twee groepen. Er wordt gewerkt op het niveau 

van het kind. Dat kan met materiaal zijn maar dat kan ook al op een 

werkblaadje zijn. 

Juf Annelie ondersteunt het rekenen in de regenboog.  
 

 

 



Kinderrelaxatie/fietsen 

Op donderdagnamiddag is er relaxatie samen met juf Carline.  

 

Bij mooi weer gaan we buiten fietsen.  

                 

                 

Schrijfdans/fijne motoriek     

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode en wordt altijd 

gecombineerd met muziek. Dit gaat door in de klas, achter de tafel, of 

buiten. Daarna op het bord en op papier. Het is een voorbereiding op het 

schrijven. De spieren worden losgemaakt door grote bewegingen te maken 

om die dan later in het klein op papier te zetten. 

We werken daarvoor ook in kleine groepen.  

 

 



 

Kunstkuur met meester Pieter 

Donderdag om de twee weken komt meester Pieter in de klas om samen met 

ons muziek te maken. 

Meester Pieter werkt voor de muziekschool en hij komt een aantal van zijn 

muzikale talenten met ons delen. 

 

   
 

 

Vrij spel 

We werken tijdens het vrij spel met een keuzebord. De kinderen maken twee 

keuzes uit een beperkt aanbod van de juf. Het is de bedoeling dat ze voor 

een bepaalde tijd ( aangeduid met de time timer ) met hetzelfde materiaal 

kunnen spelen. Na het belsignaal wisselen de kinderen naar hun tweede 

keuze. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



Zwemmen 

Wij gaan om de twee weken ( oneven weken ) zwemmen en dit op vrijdag. 

Vergeet niet het zwemgerief mee te geven. Dit zal telkens op donderdag 

duidelijk gemaakt worden door een geel blaadje die in de agenda zal zitten. 

Graag 2 handdoeken meegeven. Een kleine voor de voeten en een grote 

om af te drogen. 

 

Turnen 

Wij gaan ook elke week turnen en dit op donderdag. Als het mooi weer is 

gaan we naar buiten en bij slecht weer turnen we in de turnzaal.  

De kinderen kunnen op school een kbo T-shirt aankopen. Graag van thuis 

een zwarte korte broek en sportschoenen meebrengen.  

 

    
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een aantal belangrijke punten 
 

 

Mijn agenda 

De agenda is een heen-en-weermapje tussen de school en thuis. Elke dag 

stopt tante Carine in dit boekje een blaadje met picto ’ s en uitleg over wat 

we samen beleefd hebben in de klas. 

Soms wordt het mapje ook gebruikt voor een mededeling of een vraag voor 

mama en papa. 

Als jullie iets willen meedelen of vragen, kan je dit ook noteren in het mapje 

achter het blauwe tussenblad. Als er iets genoteerd werd door de juf of de 

ouders zal er vooraan op het mapje een verwijzer gekleefd worden. 

 

 

 

 

Verjaardagen op school 

Als er iemand jarig is in onze klas laten we dit niet zomaar voorbij gaan. 

Degene die jarig is, zal de hele dag gevierd worden. De klas wordt versierd, 

de stoel waarop de jarige de hele dag mag zitten wordt versierd. Er wordt 

gedanst en gefeest. We zouden wel aan de mama en de papa willen vragen 

om iets mee te brengen om het feest nog leuker te maken. Ik denk maar aan 

bijv. iets wat je kind heel graag lust. Een zelfgebakken taart, cake, 

pannenkoeken,…  

Een geschenkje voor ieder kind apart hoeft dan niet meer. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



  

Fruit en koeken 

Dit jaar zal de fruitdag doorgaan op woensdag. De kinderen die 

ingeschreven zijn voor het fruitproject krijgen een stuk fruit van de fruitboer. 

De andere kinderen brengen een stuk fruit mee van thuis. 

         

Wij raden ook aan om per dag telkens 1 stuk fruit en 1 koek mee te geven. 

Behalve op woensdag niet voor de kinderen die ingeschreven hebben voor 

het fruitproject.  

In de voormiddag eten we een koek en in de namiddag wordt er tijd 

voorzien voor een gezamenlijk fruitmoment. 

Om te drinken raden we aan om een drinkfles met water mee te geven. 

 

 

Wat als we ziek of afwezig zijn 

Afwezigheden leerplichtige leerlingen:  

 Steeds medisch attest bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen 

 Ouders mogen max. 4 keer per schooljaar zelf een briefje schrijven 

voor 3 opeenvolgende kalenderdagen. 

 Vanaf de vijfde keer is een doktersbriefje verplicht. 

 

Gastklassen 

Het kan zijn dat er in het agendamapje staat dat de kinderen verdeeld 

werden in hun gastklas. Elke leerling is een klas toegewezen als de juf van de 

regenboog afwezig is of in een vergadering is en er geen mogelijkheid is om 

vervanging te voorzien. Het is steeds dezelfde klas. Ook als de kinderen niet 

mogen meezwemmen gaan ze naar hun gastklas. 

 

 

 

Foto ’ s op de website 

Bij een verjaardag of een uitstap worden er steeds sfeerbeelden genomen. 

De foto ’ s kan je terugvinden op de website van de school. 

www.levensblij.be 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kalender schooljaar 2021-2022  
  

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

woensdag 1 september 2021 

 

Eerste trimester: vrije dagen 

maandag 20 september 2021  (pedagogische studiedag) 

van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 2021 (herfstvakantie) 

donderdag 11 november (Wapenstilstand) 

vrijdag 12 november (lokale verlofdag) 

vrijdag 24 december 2021: school gedaan om 11u35 

van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 (kerstvakantie) 

 

Tweede trimester: vrije dagen 

maandag 7 februari 2022  (lokale verlofdag) 

woensdag 16 februari 2022  (pedagogische studiedag) 

van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022  (krokusvakantie) 

van maandag 4 april tot en met vrijdag 15 april 2022  (paasvakantie) 

maandag 18 april 2022 (paasmaandag) 

 

Derde trimester: vrije dagen 

dinsdag 3 mei 2022  (pedagogische studiedag) 

donderdag 26 mei 2022  (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) 

vrijdag 27 mei 2022  (brugdag) 

maandag 6 juni 2022  (pinkstermaandag)     

 

Einde van het schooljaar 

De lessen eindigen op donderdag 30 juni 2022 om 15.55 uur 

 

BELANGRIJKE DATA 

 

Individueel oudercontact : maandag 27 september 2021  
 

Individueel oudercontact : donderdag 24 februari 2022 
 

Eetfestijn: zondag 24 april 2022 (Qubus) 

     

Bosklas Maasmechelen : van maandag 9 tot en met vrijdag 13 mei 2022 

 

Individueel oudercontact : dinsdag 28 juni 2022 

 

 

 

 



Problemen of vragen 

Zijn er problemen met je kind of heb je vragen,… geef een seintje in de 

agenda van je kind. 

Je kan me ook bereiken 

- op het nummer 055 31 37 38 

- via smartschool  

- via mail: myleen.michels@kbonet.be  
 
 

 

 

Samen maken we er een plezant en leerrijk 

schooljaar van!!  
 

 

      Groetjes    

 

Juf Myleen en co 

 

 
 

 

mailto:myleen.michels@kbonet.be

