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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Ook deze week werd er 

veel gewerkt door de 

vlinders.  

Het eerste leerjaar leerde 

de woordjes: duif en zon. 

We kunnen nu zelf al 

optellen tot 20.  

Het tweede leerjaar 

maakt een eigen 

tijdschrift met weetjes in 

over zichzelf en anderen. 

Ze kunnen al heel 

zelfstandig rekenen tot 

100. 

 

Tijdens de ochtendkring 

bespreken we dagelijks 

de temperatuur, de 

neerslag, de bewolking 

en de wind.  

 

 



Het eerste leerjaar 

oefende patronen in bij 

Céline. Hierbij werd de 

nadruk gelegd op een 

juiste pengreep.  

 

Het tweede leerjaar leerde 

op een speelse manier de 

deeltafel van 4.  

 



  

Een nieuwe rekenronde. 

Deze keer gingen we aan 

de slag met allerlei 

meetkunde opdrachten. 

We gingen spiegelen, we 

bouwden plattegronden 

na en oefenden op het 

kloklezen. In de vierde 

hoek werd geoefend op 

het knopen van onze 

veters. Wonder boven 

wonder, we kunnen nu 

bijna allemaal onze 

veters strikken.  

 

Ook deze week stond 

een hoekenwerk met 

taalopdrachten op het 

programma. 

 



Project: vuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

We leren over vuur, 

maar moeten eerst 

enkele gevaren leren 

inschatten. We gaan in 

de buurt van de school 

op zoek naar gebods- 

en verbodstekens die 

een link hebben met 

ons project. 

Noor en Marie voeren een 

proefje uit over de 

vuurdriehoek. 

 

 

 

Papier dat brandt stinkt! 

 

 

We onderzoeken welke 

materialen brandbaar 

zijn. 

 

 



 Dierenkring: Sem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activiteit: move tegen pesten 

 

 

 

  

 

Sem bracht deze week 

zijn dierenkring over de 

hamster. Vol 

enthousiasme vertelde 

hij over zijn 

lievelingsdier. Wist je 

dat een hamster best 

alleen in een kooitje zit? 

Anders durven ze elkaar 

opeten!  

Goed gedaan Sem! 

 

Vrijdagmiddag gaven 

we het startschot voor 

de week tegen pesten.  

We speelden 

begeleiders tegen 

kinderen. Enkel door  

goed samen te werken 

konden de vlinders 

winnen. Maar uiteraard  

zijn ze gewonnen! 



 Schoolbrede afspraken 

 

 Op de agenda  

Deze week wordt een ‘gekke week’ in aanloop van carnaval en de vakantie. Je 

doet uiteraard waar je je goed bij voelt. (zie brief GIMME) 

o 08/02: gekke hoeden 

o 09/02: gekke brillen 

o 10/02: gekke haren 

o 11/02: gekke kleren 

o 12/02: gekke alles 

 

o elke donderdag: turnen 

o 09/02: dikketruiendag  

o week tegen pesten: 05/02 – 12/02 

o krokusvakantie: 15/02 – 21/02 


