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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Het eerste leerjaar 

oefende volop verder op 

het begrijpend lezen en 

technisch lezen.  

Daarnaast zijn we tijdens 

de rekenlessen volop 

bezig met de 

bewerkingen tot 20 met 

én zonder brug onder de 

knie te krijgen.  

 

Het tweede leerjaar 

deed een doorschuif om 

alle leerstof vast te 

zetten. Ze oefenden de 

maaltafels op 

verschillende manieren 

en leerden woorden 

zoals ‘katten’, ‘honden’, 

‘beren’ en ‘paarden’ 

schrijven.  

 



Thema: bednet - dromen 

  

 

Wat is ‘Bednet’ precies? 

Voor wie zet deze vzw 

zich in? Wanneer kan je 

het inzetten?  

 

Ooit zei Martin Luther 

King ‘I have a dream’.  

We leren informatie 

opzoeken over deze 

man en bespreken zijn 

grote droom. 



 Weetjeskringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Milla wist allerlei 

boeiende dingen te 

vertellen over ‘metalen’. 

 Wist je dat metaal 

zwaar kan zijn, maar 

ook licht? Wist je dat 

metalen soms 

magnetisch zijn?  

Ik heb alvast weer wat 

bijgeleerd. Goed gedaan 

Milla! 

Ferre wist ons meer te 

vertellen over ‘de 

PlayStation’.  

Hij besprak stap voor de 

stap de geschiedenis van 

het toestel.  

Wist je dat de Playstation 

5 bestaat met én zonder 

dvd-speler? 

Knap gedaan Ferre! 



 Atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Met instrumenten 

proberen we het ritme 

van de dirigent te 

volgen.  

We zingen ook het lied 

‘de droomboom’. 

Bij Ine gingen de vlinders 

droombeestjes creëren 

rond een bestaand 

voorwerp. 



 Sport: zwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mirte – 7 jaar 

 

 

 

 

  

 

Donderdag gingen we 

voor de laatste keer 

(voor de paasvakantie) 

zwemmen. Intussen is 

bijna niemand nog bang 

in het water. Goed 

bezig vlindertjes!   

 

Ferre en Mirte waren 

allebei jarig op zondag 

7 maart. Daarom 

vierden we Mirte haar 

verjaardag pas 

maandag in de klas. 

Gelukkige verjaardag 

lieve meid!  

 



 Schoolbrede afspraken 

Iedere maand zetten wij een afspraak die belangrijk is voor heel de school in de 

kijker. Voor de maand maart is dat: 

 

 Op de agenda  

o maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 maart: gsm-inzamelactie. 

o donderdag 18 maart: topturnhal.  

o maandag 22 maart t.e.m. vrijdag 26 maart: toetsenweek. 

o donderdag 25 maart: topturnhal. 

o dinsdag 30 maart: rapport. 


