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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Het eerste leerjaar 

oefende nog even alle 

letters in met Céline.  

Deze week gingen ze 

buiten aan de slag met 

krijt.  

Daarna speelden ze een 

letterspel met de 

boomstamschijfjes.  

 

Deze week werkten we op 

een ‘gekke’ manier. 

Enkele lesopdrachten 

werden op een 

feesthoedje geschreven. 

De vlinders mochten zelf 

de volgorde van hun werk 

bepalen en wanneer een 

opdracht klaar was, 

kleurden ze een stuk van 

de hoed.  

Het ultieme doel was om 

alle feesthoedjes in 

feestelijke kleuren te 

krijgen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote onderzoeksvraag 

van deze week: ‘Hoe kunnen 

we best ons voorwerp uit het 

ijs halen? Wat gaat het 

snelst? Smelten of breken?’ 

We gingen aan de slag met 

enkele materialen: een 

schroevendraaier, 

haardroger, hamer, zelf 

zout.  

Daarna gingen we ook 

creatief aan de slag met ijs 

en verf.  

 

Donderdag deden we 

enkele proefjes met ijs… 

Als we na de speeltijden 

naar binnengaan, is het 

precies heel warm in 

onze klas. Maar is dat 

ook zo? Hoe komt het 

dat we dat denken? 

Kan je zien dat ijs smelt? 

Als je een ijsblokje in olie 

legt, zie je de ijsblok 

smelten. De druppels 

gaan niet omhoog maar 

naar de bodem. 

 

We werken normaal gezien nog enkele weken aan het project ‘vuur’, maar toch kon ik 

deze week de unieke kans niet laten liggen om aan de slag te gaan met ‘ijs’. We 

begonnen de week met het buitenzetten van een potje water met een voorwerp erin. 

Hoe lang duurt het vooraleer het ijs wordt? 



 Project: vuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dierenkring  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Op woensdag gingen we 

uitvoerig aan de slag met 

het echte project ‘vuur’. 

We leerden hoe we moeten 

telefoneren in een 

noodsituatie. Eerst bekeken 

we een filmpje ‘bel 112’, 

daarna deden we zelf het 

gesprekje na.  

Ook leerden we hoe we ons 

moeten beschermen tegen 

zonnebrand.  

Om af te sluiten deden we 

een evacuatieoefening.  

 

 

Deze week was Felix 

aan de buurt met zijn 

dierenkring over de uil. 

Heel enthousiast 

vertelde hij over zijn 

dier.  

Wist je dat een uil zijn 

hoofd volledig kan 

ronddraaien? Wist je 

dat een uil zijn prooi 

volledig kan opeten?  

Goed gedaan vriend!  



 Atelier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De vlinders werden 

ondergedompeld in de 

wereld van de 

kunstenaar 

‘Hundertwasser’.  

Ze bouwen samen aan 

hun droomstad. 

 

Vrijdagmiddag vierden 

we Carnaval. We 

begonnen met een klein 

feestje in de grote zaal. 

Daarna gingen we aan 

de slag met de gekke 

hoeden. Kunnen we ons 

inleven in een 

personage als we plots 

een andere hoed op 

hebben?  



 Jarige: Lore 

 

 Schoolbrede afspraken 

 

 Op de agenda  

o elke donderdag: turnen. 

o vrijdag 26 februari: deadline bestelling pannenkoeken 

Lore wordt 9 

jaar! Dit vierden 

we donderdag al 

met een hapje en 

een drankje in de 

klas.  

Gelukkige 

verjaardag lieve 

Lore!   


