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 Wat deden we in de klas?  

  

 

Deze week stonden 

er een aantal 

herhalingsmomenten 

op het programma.  

We oefenden 

allemaal iets anders 

in tijdens de eigen 

werktijd.  

Op donderdag kwam het 

derde kleuter voor de 

tweede keer langs in de 

vlinderklas. Ze gingen 

aan de slag met de 

balans, het schrijven van 

cijfers en voerden een 

aantal taalopdrachten uit. 

Ik ben alvast héél fier op 

deze toekomstige 

vlindertjes. 

 



 Project: “alles op wieltjes”  

 

Op woensdag deden 

we een hoekenwerk 

rond ons project.  

We oefenden 

verschillende soorten 

voertuigen met een 

memorie, gingen 

rijmen, zochten 

gevaarlijke en veilige 

situaties op een 

praatplaat en 

luisterden naar het 

prentenboek ‘het stuur 

van tuur. 

 

Op donderdag deden we 

een fietsparcours. We 

controleerden onze 

fietsen, oefenden op het 

veilig starten en stoppen 

met onze fiets en leerden 

stappen met onze fiets 

aan de hand. Wat hebben 

we hier van genoten!   



 Weetjeskring: Lili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sporten: topturnhal 

  

 

Na een lange periode 

mochten we terug naar 

de topturnhal gaan 

sporten. We gingen 

aan de slag op de mat, 

de balk en de 

springtoestellen. 

 

Lili deed deze week 

haar weetjeskring over 

de Koningin 

Elisabethwedstrijd. Ze 

vertelde over het 

ontstaan van de 

wedstrijd en liet ons 

een stukje zang horen. 

Wist je dat er nog 

maar 1 keer een Belg 

de wedstrijd won?  

Knap gedaan hoor Lili!  



 Atelier 

 

 

 

  

 

 

 

Het eerste leerjaar 

maakte een compositie 

van wielen in bister. 

Het tweede leerjaar 

maakte vleugels met 

wat ze vonden. 

We experimenteerden 

met wieltjes en verf.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 maandag 24/05: pinkstermaandag – geen school 

o donderdag 27/05: topturnhal 

o zondag 30/05: (h)eerlijk ontbijt 

o maandag 31/05 – vrijdag 04/06: sportweek (informatie volgt) 

 

Aan de hand van 

verschillende vormen 

(cirkels, vierkanten, 

rechthoeken) creëerden 

we ons droomvoertuig.  


