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Hohoho !  
Dag Pretgazetlezertjes.  
We wensen jullie een gezellig 
kerstfeest en tot volgend jaar!  
Ook wij gaan even met vakantie. 
Tot in 2020! 

 
  Kleuren jullie me mooi in?  
  Dankjewel !  

 
  Een mooie kleurplaat van Céline 
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Welterusten, kleine beer en  

de kleine bloemen 

Gedurende 2 weken stond alles in het thema van 
een boek: 'Welterusten, kleine beer'.  

De kleuters mochten hun eigen knuffelbeer        
meebrengen naar de klas en schilderden deze na.  
Ze maakten kennis met het boek en de leefwereld 
van de beren. Ze konden zich verkleden als beren, 
stappen doorheen zand, in een donker berenhol 
kruipen, gezellig samen boeken lezen,... 

Als je denkt aan gaan slapen dan brengen wij        
natuurlijk onze pyjama mee: we deden allemaal on-
ze pyjama aan en gingen naar huis als een beer.  De 
week nadien aten we allemaal samen ons ontbijt op 
in de klas en kwamen we dus in pyjama naar school. 

Kleine bloemen  
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 Dierendag in het eerste leerjaar! 
 
 Op vrijdag 4 oktober kwam er speciaal bezoek in onze klas! Monique, de oma van Pauline  
            (5de leerjaar) bracht haar honden mee naar onze klas. De honden van Monique kunnen heel goed  
 luisteren! Ze deden ook enkele kunstjes. We leerden hoe we een hond kunnen benaderen: als je  
 ‘boom’ bent (= stilstaan en groot maken) zal een hond je rustig komen besnuffelen.  Dan vraag je aan  
 het baasje of  je de hond mag strelen. Dankjewel Monique!  
 
            We vonden het heel leuk en we hebben ook  
 veel bijgeleerd! Nog enkele leuke reacties… 
 
 Mila: De hondjes waren met de auto  
 gekomen, ze mochten niet vuil zijn… 
 
 Wesley: Het was grappig dat ze dat  
            speelgoedje gezien hadden! 
 
 Noortje: Ja, dat hondje ging over de tafel  
 hangen! 
 
 Lasse: Ze snuffelden in de mand van de 
 noten, maar die vonden ze niet lekker. 
 
 Stan: Die mevrouw leerde kunstjes aan de honden en ze deed zelf ook mee.  
 
 Kyara: Die honden liepen onder onze benen, we moesten allemaal onze  
            benen omhoog houden. 
 
 Benjamin: Ze kwamen de hele tijd bij ons! 
 
 Lander: Die ene hond moest op de stoel blijven zitten en hij deed dat! 
 
 Oona: Ze snuffelden ook aan de boekentassen waar eten in zat! 
 
 Noet: Als een hond naar je toe komt, moet je boom zijn. 
 
 Lysanne: Dan komt hij gewoon ruiken.  

 Lola- Louise: Ze stapten door die mevrouw haar benen en  
             ze zei dan zoiets… 
 
 Juliette: Ze konden echte kunstjes, die honden. 
 
 Léonie: We mochten ze ook knuffelen! 
   
 Lander: Dan kwamen ze naar ons, dat was leuk! 
  
 Mona: Dan konden we ze meer aaien! 
  
 Hermès: Ze snuffelden aan mijn benen en dat kriebelt! 
  
 Norah: Ze kropen ook onder juf haar benen, ze kon dat ook! 
  
 Seppe: Die honden keken een beetje grappig…   
 
 Rozie: Het was leuk om te zien, die honden in de klas! 
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Jonah 

Lore 

   

Haiku’s over  

de oorlog  

door klas 6 
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Wodan 

Viktor 

 
We tellen  
samen af 
naar een  
vredevol 
2020! 
 
Anne-Marie 
 



Pretgazet  

 

 Waarom neemt de kerstman hooi mee naar zijn bed?  
  
 Om aan zijn nachtmerries te geven! 

 

 Waarom gaat de kerstman altijd met  
 de slee en nooit met een pinguïn? 
 
 Omdat de pinguïn te glad is! 

 

 Waarom zegt de kerstman  
            “Ho ho ho”? 
 
 Omdat hij moet opschieten  
 vooraleer de kindjes wakker worden! 

 

 Wat is groen en komt heel snel naar  
 beneden?  
 
 Een sla-wine. 

 

 Welk klokje geeft wel de tijd, 
 maar nooit de uren?  
 
 Een sneeuwklokje. 

 

 Wat is groen, rond en  
 heeft een gewei?  
 
 Een herwt. 

 

 Welk ijs kan niet smelten?  
 
 Radijs 

 

 Wat is het mooiste werk?  
 
 Vuurwerk 

 

 Wat is een sneeuwman tussen  
 de middag? 
 
 Een ijsburger 

Kleur jij dit in? 
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In dit kersthuis, getekend door Laura,   
ruikt het heerlijk!  
 
Proberen jullie ook de recepten van Lore, 
Mirthe en Tiany uit ? 
 
Veel kookplezier!  

 Kerstballen 
 nodig: 

rond beschuitje / kruidenkaas / groenten (komkommer, …) / satéprikker 
 doen: 

1.  Smeer de kruidenkaas op je beschuitje. 
2. Snij de groenten in een leuke vorm en leg ze op je beschuitje. 
3. Duw een satéstokje tot het midden van het beschuitje. 
4. Prik nog een stukje komkommer op de satéprikker. 
5. Eet smakelijk! 
 
 

 Rendier smeerkaasjes 
 nodig: 

 toastje / driehoekig kaasje/ 2 mini pretzels / een rode m&m / kleine chocoladebolletjes 
 doen: 

 1. Op het toastje leg je het driehoekig kaasje. 
 2. Leg de 2 pretzels onder het kaasje aan de rand. 
 3. Leg op het uiteinde van het kaasje een rode m&m. 
 4. Voor de ogen leg je 2 chocoladebolletjes. 
 5. Smakelijk! 
 
 

 Pizza kerstsokken 
 nodig:  

 bladerdeeg  
  tomatensaus  
  geraspte kaas  
 hesp in blokjes 

 doen: 
 1. Maak met je bladerdeeg  
  een vorm van een kerstsok. 
 2. Smeer er dan een beetje  
  tomatensaus op. 
 3. Strooi bovenop je kerstsaus  
  de blokjes hesp. 
 4. Werk af met wat geraspte 

 kaas. 
 5. Steek in de oven. 
 6. Smakelijk! 
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 De voorbije drie weken hebben we in de 3e kleuterklas gespeeld, geleerd en 
 gewerkt rond het prentenboek 'We gaan op berenjacht'.  
 
 We beleefden allerlei spannende avonturen. Sneeuwstormen, kolkende rivieren, donkere  
 wouden, ...   En dan ... kwamen we een echte beer tegen ...  
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

  
 Julien: De panda eet elke dag 20 kg bamboe om geen honger te hebben. 

 
 Lenn: Beren hebben super scherpe klauwen. Ze kunnen in één klap een mens of een  
 ander groot dier op de grond duwen. 

 
 Vlinder: Bruine beren kunnen heel goed in de bomen klimmen. 

 
 Gaëlle: De bruine beer is bruin als camouflage in het bos. 

 
 Staf: Beren kunnen ook zwemmen. 

 
 

Daan 

 
Elian 

We hebben heel wat  
geleerd over beren.  
 
Hieronder enkele weetjes 
van de kinderen uit onze klas: 
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Jakob: Bruine beren zijn super sterk. 

 
Aron:  IJsberen zijn wit als camouflage in de sneeuw en op het ijs. 

 
Jonas: IJsberen eten graag vis omdat ze geen andere dingen vinden. 

 
Cato: Beren zijn vleeseters maar ze eten ook planten en honing. 

 
Mila: Beren kunnen super goed ruiken. Je ziet ze dan zitten met hun neus in de lucht. 

 
Mira: Beren hebben een natte neus. Zo kunnen ze goed ruiken. 

 
Bram: Als je een beer zijn kindje pijn doet of pakt, dan zal de beer heel boos worden.  
Anders zijn ze heel lief. 

 
Elian: Beren lusten geen mensen. 

Thorben 

Giulia 

Mira 

Staf 
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Lore en Claire zochten woorden rond Kerstmis  
en maakten op de computer deze leuke woordzoeker.  

Veel zoekplezier!  
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Benieuwd wat Lore, Mirthe en Tiany voor jullie getekend hebben? Verbind de cijfers.  

Kleur daarna mooi in. 
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1 = rood 
2 = geel 
3 = groen 
4 = bruin 
5 = oranje 
6 = blauw 
7 = grijs 
8 = paars  
9 = zwart 
 
Staat er geen cijfer?  
Dan laat je dit wit.  
 
Door Hanne en Pauline 

 

1 =  
2 =  
3 =  
4 = 
5 =  
6 =  
 
Door Tiany, Mirthe en 
Lore 
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1 = wit 
2 = rood 
3 = roze 
4 =paars 
5 = geel  
6 = groen 
 
Door Indara 

Deze rebus 
werd gemaakt 
door Claire en 
Ebben 

Door Mirthe,  
Tiany en Lore 

 
 Oei… oei… De kerstman heeft  
 per ongeluk Zwarte Piet  
 opgesloten… Toon jij de weg?  
 
 Door Hanne en Pauline 
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Lore, Mirthe en Tiany  
bedachten deze sudoku.  
 
Laat die hersenen maar  
werken!  
 
Maar natuurlijk ook veel spelen  
en genieten van de  
kerstvakantie!  
Ho! Ho! Ho! 

Kan jij de 10 elfjes vinden die Hanne heeft verstopt?? 


