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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Het eerste leerjaar 

herhaalde alle geleerde 

schrijfletters bij Céline. 

Deze keer deden ze dit met 

verf op het raam.  

 

De kinderen van het eerste 

leerjaar leerden het 

woordje ‘deur’ lezen en 

schrijven. Deze week 

maakten we ook de sprong 

naar de getallen tot 20!  

Het tweede leerjaar ging 

onder andere aan de slag 

met een schrijfles over hun 

hobby én leerden het 

meervoud van zelfstandige 

naamwoorden schrijven.  

 

 



  

Het tweede leerjaar leerde 

woorden in het meervoud 

schrijven. Dit deden ze aan 

de hand van een 

‘propjesgevecht’.  

Ze schreven elk een woord 

op naar keuze. Daarna 

gooiden ze de prop naar 

iemand anders en deze 

persoon moest het woord 

in het meervoud op een 

blaadje noteren.  

Wat hadden we plezier!  

 

 

Op donderdag deden we 

het eerste deel van ons 

hoekenwerk meten en 

metend rekenen.  

We gingen op onderzoek 

buiten met het meetlint 

van precies 1 meter.  

We probeerden precies 1 

kg af te wegen met geld, 

zand en andere spullen.  

Tiele en Noor kwamen tot 

de ontdekking dat in een 

pak suiker precies 1 kg zit. 

Ook betalen met de euro, 

vergelijken met de balans 

en inhoud kwam aan bod. 

 



Een derde ronde keuzetijd. 

Er waren andere taal- en 

rekenspelletjes ter 

beschikking en ook de 

computer kwam deze week 

aan bod. Volgende week 

opnieuw een ronde, ik kijk 

er alvast naar uit! 

 

Tijdens de middagspeeltijd 

mochten we met de steps 

en  

het hoverboard spelen.  

 

 



Project  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sport  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deze week zochten we 

informatie op omtrent 

‘bedreigde diersoorten’. We 

mochten als eersten 

gebruik maken van de 

tablets.   

 

Rustgevende 

opdrachten uitvoeren 

tijdens de les beweging. 

Genieten maar …  



 Schoolbrede afspraken 

 Op de agenda  

o elke donderdag: turnen. 

o donderdag 28/01/2021: Deze voormiddag gaan we op pad om zwerfvuil te 

rapen in Schuiferskapelle. Graag een fluojas voorzien en een plastiek zak. 


