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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

Het tweede leerjaar 

deed een doorschuif 

waarbij ze aan de hand 

van spelletjes hun 

maal-en deeltafels, de 

bewerkingen tot 100 én 

spellingsmoeilijkheden 

inoefenden.  

 

 

Deze week leerden de 

kinderen uit het eerste 

opnieuw 2 woordjes. 

‘muur’ en ‘weg’. Deze 

week leren we de laatste 

letters en dan gaan we 

een stapje verder met de 

tweeklanken zoals ‘ei’. 

Spannend! 

Het eerste leerjaar 

mocht hun cijfers nog 

even inoefenen, maar 

deze keer niet op papier 

maar in scheerschuim!  



 

 

  

 

Eigen werktijd! 

Iedereen werkt aan 

iets anders, waar hij 

of zij nood aan heeft. 

Extra uitdaging of 

extra inoefening. Wat 

kunnen ze al goed 

zelfstandig aan het 

werk, ik ben heel fier! 

 

 

Ik lees, ik doe.  

Per twee gingen we aan 

de slag met een korte 

instructie. We moesten 

telkens goed lezen en 

daarna het juiste weer 

bij de juiste personage 

kleven.  

Keuzetijd!  

Ook deze week kregen de 

vlinders een moment om 

een reken- of taalspel naar 

keuze uit te voeren. Er 

waren enkel blije gezichten 

te bespeuren. Als begeleider 

kan ik alleen maar genieten 

van zo’n moment.    



 Project 

 

 

 Sport  

 

 

 

 

 Atelier 

 

 

 

Ons project ‘jacht’ krijgt meer 

en meer vorm in de klas. We 

leerden al heel wat bij en zijn 

erg onder de indruk van de 

jachtspullen. Binnenkort 

mogen we enkele vragen 

stellen aan een echte kenner 

tijdens een online interview. 

Spannend!  

Tijdens atelier 

experimenteerden we 

met verf. We ontdekten 

allerlei nieuwe kleuren 

door ze te mengen. 

In de sportles speelden we 

samen met de vossen en wolven 

enkele groepsspelen.  

Plezier verzekerd!  

 



 Jarige – Felix 

 

 Sneeuw 

 

 

 

 

Maandag was onze Felix 

jarig. Hij trakteerde ons 

op een heerlijke 

pannenkoek met suiker.  

Nogmaals een dikke 

proficiat vriend!  

Wonder boven wonder, 

donderdag was er 

sneeuw! Wat hebben 

onze vlindertjes genoten 

van de sneeuwballen, de 

sneeuwmannen, de 

sleeritjes van de berg. .. 

Hopelijk trakteert moeder 

natuur ons dit jaar 

nogmaals op sneeuwpret. 



 Schoolbrede afspraken 

 

 Op de agenda  

o elke donderdag: turnen. 

o vrijdag 22 januari: pedagogische studiedag (GEEN SCHOOL). 


