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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Een zalig weertje vraagt 

om even de boel naar 

buiten te verhuizen.  

Wat hebben we goed 

kunnen werken met de 

zon op onze snoet.  

 

Het eerste leerjaar 

leerde deze week 5 

nieuwe woorden. ‘haai’, 

‘kooi’, ‘roei’, ‘kei’ en 

‘pauw’. We oefenden 

ook verder op de 

bewerkingen tot 20. 

Het tweede leerjaar 

oefende nog even de 

maanden van het jaar 

in, het kloklezen, de 

getallen tot 100… 

 



Nu het eerste leerjaar 

bijna alle letters kan 

lezen, namen we een 

‘echt’ leesboek bij de 

hand. We kozen buiten 

een gezellig plekje en 

lazen luidop 10 

minuutjes. Zalig!  

 

Het tweede leerjaar 

deed opnieuw een 

hoekenwerk om de 

leerstof in te oefenen. 

Deze keer werkten ze 

rond de maaltafel van 

8, de hoofdletters en de 

bewerkingen tot 100 

met brug.  

 



Project: vuur 

  

 

In Italië spuwt de 

vulkaan ‘Etna’ hoge 

lavafonteinen. De 

vlinders zijn benieuwd. 

Kunnen we zelf een 

vulkaan laten 

uitbarsten?   

 

We sneden zelf enkele 

groenten. Dit deden we 

om soep te maken op een 

zelfgemaakt vuur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Woensdag maakten we 

zelf vuur. We plaatsten 

een pot op het vuur en 

lieten de soep pruttelen.  

Tijdens het wachten 

zongen we enkele 

typische 

kampvuurliedjes en 

maakten we muziek. 

Daarna mochten we 

uiteraard proeven. 

Mmmm! 

Wist je dat vuur ook 

groen kan zijn?  



 Dierenkring: Mirte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sulafa: 8 jaar 

  

Dinsdag presenteerde 

Mirte de laatste 

dierenkring van dit 

schooljaar. 

Ze gaf ons allerlei 

boeiende informatie over 

de ‘flamingo’. Wist je dat 

een flamingo roze is 

omdat ze garnalen eten? 

Goed gedaan hoor Mirte! 

 

 

Tijdens het laatste 

weekend van de 

krokusvakantie werd 

Sulafa 8 jaar. Dit 

vierden we deze week 

in de klas. Gelukkige 

verjaardag meid!  



 Sport: zwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolbrede afspraken 

 

 Op de agenda  

o Donderdagvoormiddag: zwemmen. 

 

Met wat kriebels in de 

buik vertrokken we met 

de bus voor het eerst 

naar het zwembad. 

Wist je dat vlinders 

kunnen zwemmen?  


