
Klasnieuws vlindergroep 

editie 27 

 Wat deden we in de klas?  

 

 

 

  

Op dinsdag gingen we 

naar buiten voor de 

spellingsles. 

 Doel? Probeer 10 

woorden te vinden en 

schrijf ze correct over. 

Heb je er meer kunnen 

vinden? Dan mag je die 

uiteraard ook noteren. 

 

Met de opbrengst van de 

pannenkoekenverkoop 

werden nieuwe spullen 

aangekocht om op de 

speelplaats te spelen. Er 

zijn nieuwe zandspullen, 

diabolo’s, circusmateriaal, 

een voetbal, een kubb-

spel …  

De kinderen waren heel 

blij met het nieuwe 

speelgoed. 

 



  

 

 Op dinsdagmiddag stond 

er voor het tweede 

leerjaar een hoekenwerk 

op het programma. Ze 

oefenden verder de 

maaltafels en de geziene 

spellingsregels in. 

 

Ook het eerste leerjaar 

verwerkte de leerstof aan 

de hand van een 

hoekenwerk.  

Er kwam een leesspel, 

een rekenspel en een 

begrijpend lezen opdracht 

aan bod.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwemmen 

  

 

 Het eerste leerjaar ging 

op donderdagmiddag in 2 

teams aan de slag 

waarbij ze opdrachten 

rond ‘de meter’ moesten 

uitvoeren. 

 

Donderdag gingen we 

zwemmen. De ene groep 

leerde verder de 

techniek, de andere 

groep moest zoveel 

mogelijk lengtes 

zwemmen in 20 minuten. 

Nadien mochten we zelf 

even op de glijbaan!  



 Weetjeskringen: Lore en Felix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lore vertelde ons over 

haar spuitjes die ze krijgt 

om te groeien. Ze had 

allerlei spullen bij om alle 

moeilijke informatie heel 

stapsgewijs uit te leggen. 

Zeer goed gedaan Lore! 

We hebben weer iets 

bijgeleerd. 

Felix wist ons donderdag én 

vrijdag te boeien met 

allerlei weetjes over de 

fiets. Hij begon met de 

geschiedenis van de fiets en 

besprak daarna alle soorten 

fietsen. Dit was alvast een 

mooie inleiding voor ons 

nieuwe project: “Alles op 

wieltjes”.  

Knap gedaan hoor Felix! 



 Noor: 7 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolbrede afspraken 

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

kijker. Voor de maand mei is dat: 

 

 Op de agenda  

o Donderdag 06/05: zwemmen 

o maandag 10/05: zwemmen 

 

Noor werd afgelopen 

donderdag 7 jaar. Dat 

vierden we in de klas 

met een verfrissend 

waterijsje. Gelukkige 

verjaardag lieve meid! 


