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Welke 2 kerstartikelen 
staan hier maar 1 keer af-
gebeeld?   
 
Teken ze hieronder: 

        Laat de uitkomst zien in de halte en      
           wordt een  winnaar   (prijske :-) 



Kunst in Park Middelheim 

Heel de klas in het  rood met  
Rode Neuzendag!  

Knutselen voor Sinterklaas en Zwarte Piet 

Samen op paddenstoelenjacht!  

Leren schrijven  

Samen dokter spelen. 

Appels plukken bij juf Myriam!  

Hoeveel appels liggen er  
niet in de mand? ….. 
 
In hoeveel appels staat het  
cijfer 2 ? …….. 
 
Wat is de som van alle cijfers  
in de appels? ………. 
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de  luchtballon 



De vlinder 

Zet de juiste nummer in de juiste foto: 
 
1 wij zochten naar kabouters 
2 wij kookten soep 
3 ik droog niet graag af 
4 er was iets top, we houden er van 
5 spelen in een speeltuin 
6 we zien geen kabouters bij de paddenstoelen 
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Hoeveel parachutten staan er 
op deze pagina?................ 



 

 

de reiger 

de reiger 

ZOEK WAT DE REIGER GEDAAN HEEFT  
EN WIE ER IN DEZE KLAS ZIT 



 

de zeppelin 

Wij leerden tellen in het Frans…. 

UN               DEUX         TROIS         QUATRE       CINQ 
 
 
TWeE       VIE r  VijF      EEN             DRIE    
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Welke woorden horen samen?  Verbind ze 

          Du vin , du pain  

          et  du Boursin 

VUL IN  : 
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Gekke-  
BaLLon- 
sport  
op  
onze  
sportdag 

Op herfst-tocht in het Vrijbroekpark te Mechelen 

Tijdens de  
geweldloze  
geweldige  
week maakten  
we deze  
vredesduif.   

Wij knutselden en  
Frutselden met meester 
Kris.   
 
We maakten een pop van  
meester Guy,  
kerstplaten uit mousse,  
ratjes van papier,  
een coole kerststal,  
een speciale kerstboom  
en zoveeeeeel meer…. 

  de raket 



 

  de straaljager 

Uitstap naar een kasteel! De jongens werden ridders en de meisjes prinsessen! Wat een leuke dag! 

 

De straaljagers zijn af en 

toe een beetje zot… Van 

kerstkransen maken ze 

kronen! Zalig creatief zijn 

Van Sinterklaas kregen we 4 smart-

games en 10 kilo LEGO ! WOOOOW! 

De straaljagers hebben de berg LEGO 

eerst goed gesorteerd en nu is het spelen 

en genieten begonnen!   



De sint is geweest 

de helikopter 
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Voorlezen bij de kleuters 

Op 22 november zijn wij gaan voorlezen bij de 

kleuters. Bij juf Helga. Aan Mats: Mats snapt er 

veel van. Hij was heel aandachtig en flink. Hij 

was mee in het verhaal. Dan Emir: Hij was ook 

heel aandachtig en het was super. Jente: Ze 

vroeg heel veel leuke vragen. Ze is uniek! In het 

algemeen waren ze allemaal super BRAAF. En 

nog een klein compliment voor alle kinderen.  

 

Nicos: Super     Jente: Uniek 

   

Emir: Fantastisch            Mats: Braaf 

Raid was ziek, maar hij is enorm schattig 

 Halloween 
Elke klas heeft Hallo-
ween gevierd en som-

migen hebben een 
gerecht voorbereid. 
Juf April had soep 

met spinnen. Wij heb-
ben met onze klas een 

mummie-pizza ge-
maakt met kaas, olij-
ven en tomatensaus.  

Veel klassen  
hadden dus iets  

lekkers  
gemaakt. 

Tinneke - Matheo 

GTI Duffel 
Het bezoek van het 
GTI was leuk! We 
hebben een GSM-
houder gemaakt. 

We hebben moeten 
vijlen.  We hebben 
Jordy gezien die 
daar nu les volgt. 
We kregen veel 

hulp van de mees-
ters. We hebben 

ook uitleg gekregen 
over 3D printers. 

We mochten geen 
meester zeggen, 
maar meneer. We 

hebben moeten 
plooien en boren. 

Lyam – Samuel 

Afvalopruiming 

We waren enorm verschoten over hoeveel afval we hebben gevonden. 

We hadden een kar meegenomen en die stak bomvol zwerfvuil. We 

hadden 10 zakken vuilnis van de straat.  We waren in een groep van 

22 vertrokken. Guilliano en Dario zijn nog extra zakken moeten gaan 

halen. We waren op het laatste stuk en we vroegen heel de tijd aan 

vrachtwagenchauffeurs om te toeteren. We kwamen op de middag aan 

op de school en trokken deze mooie groepsfoto.  

Maar heel de school heeft mee gedaan en het is ook om de natuur te              

                                helpen. En om te laten zien aan de wereld dat 

                              je geen afval mag gooien in de beek of op 

                 straat en ook niet in de natuur.  

      

            Jayden – Louis – Rayson  
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Schaatsen 

 
In het begin waren we alleen op de schaatsbaan. Daar-

na waren er kinderen van het eerste en tweede mid-
delbaar. We zijn duizend keer gevallen op het gladde 
ijs. Ze hebben Louis zijn zeehond afgepakt. Tinneke 

heeft heel lang gezocht naar een nieuwe. 

Matheo - Tinneke 

De geweldloze week 
 

De klas van juf Olivia (Satelliet) en de 
klas van juf Violaine (Libel) deden samen 

activiteiten. Zoals met z’n allen op ene 
vuilzak staan en die proberen omdraaien 

zonder dat we op de grond komen. Dat 
lukte moeilijk dus we deden het met de 
helft van de klas. Daarna stonden we in 
een kring en gaven we mekaar handen. 
We moesten een hoepel doorgeven zon-
der onze handen los te laten. We moes-

ten ook geblinddoekt een parcours wan-
delen, zonder iets te raken. We hebben 
veel plezier gehad. En we hebben ge-

danst tegen geweld. 
Benito 
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                                 Schoolkrant Ter Elst    tel: 015 30 77 59  

                                             zandstraat 30                     2570 duffel 

Geniet van een  
super gezellige 
kerstvakantie… 

en tot  

 
Jordy, een oud leerling, kwam op bezoek 
 
Hallo ik ben Jordy toen ik zo oud was als jullie zat ik ook op 
deze School Ter Elst en wat ik heb  
geleerd van deze school is dat wat er ook gebeurd blijf zeker 
rustig en vergeet nooit dat als jij iemand respecteert doet hij of 
zij het zelfde terug en met  agressie kom je nergens . 
Nu ga ik naar het GTi in duffel, daar zijn ze heel streng maar ik 
doe het goed.  Ik herinner me nog een dag dat we helemaal geen 
ruzie geen gezaag en op het einde van de dag zag ik op juf oli-
via een hele mooie glimlach maar wat ik het ergste vond was 
het afscheid dus wat ik bedoel is gedraag je heb respect daar-
mee kan je alles Op school vond ik de uitstappen naar theater en  
sportklassen het leukste. 
  
tot de volgende keer   

Samen dansen tijdens de geweldige week 
       (dansen is cooler dan vechten) 
 


