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 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Woensdag gingen we 

naar de plaats op de 

schatkaart. We kwamen 

uit op een grasveld met 

daarop een laatste ei.  

In het laatste ei zat een 

sleutel, een symbolische 

sleutel voor onze NIEUWE 

SCHOOL!  

 

Wat een spannende 

week! Elke dag lag er 

een reuze-ei op de 

speelplaats.  

Eerst vonden we 

slingers en confetti.  

Is er iemand zwanger 

misschien? Of is het 

allemaal voor de jarigen 

deze week?  

Daarna vonden we 

legoblokjes en een 

schatkaart…  

 

 



  

Op vrijdag gingen we een 

hele dag sporten in de 

sporthal van Tielt. We 

deden een 

conditieparcours met 

allerlei soorten ballen. 

Buiten leerden we rugby 

spelen. Ten slotte deden 

we een parcours in de 

topturnhal.  

 

Uiteraard werd er ook wat 

gewerkt in de 

vlindergroep.  

Het eerste leerjaar leerde 

woorden met een ei en 

werkwoorden met een ‘t’ 

schrijven. In de 

rekenlessen herhaalden 

we de bewerkingen tot 

20. 

Het tweede leerjaar 

leerde de getallen tot 100 

splitsen in honderdtallen, 

tientallen en eenheden. 

Verder lazen ze 

verschillende gedichten 

waarover ze hun mening 

moeten uiten en noteren.   

 



 Thema: de lente 

 

 

Op woensdag trokken 

we naar boerderij 

‘NEST’. Daar zagen we 

2 pasgeboren 

lammetjes, kippen, 

varkens en konijnen. 

 We bekeken onder 

andere de levenscyclus 

van de dieren. (ei – 

kuiken – hen/haan)  

 

Dinsdag gingen we op 

stap in de buurt. We 

letten op de specifieke 

natuurverschijnselen die 

bij de lente horen. We 

vonden bijna alles van op 

de bingo behalve een 

lammetje … 



Weetjeskringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Noor vertelde stap voor 

stap over haar hobby 

‘lego’. Wist je dat de 

naam ‘lego’ komt van 

het Deense woord ‘leg 

godt’, wat daar 

‘speelgoed’ wil zeggen. 

Knap gedaan hoor!  

Thelma wist ons te 

verrassen met haar 

weetjeskring over diepe 

dallen en hoge bergen. 

Aan de hand van 

plasticine wist ze de 

moeilijke informatie goed 

over te brengen. Goed 

gedaan Thelma! 



 Milla: 6 jaar – Zelda en Jerom: 8 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tijdens de vakantie 

werd Milla 6 jaar. Dit 

vierden we deze week 

in de klas. Gelukkige 

verjaardag meid! 

 

Ook Zelda en Jerom zijn 

in de vakantie jarig 

geweest. Ze werden 

beiden 8 jaar. Hiep hiep 

hiep, hoera!   



 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 donderdag: zwemmen. 


