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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Met de hele school zetten 
we het schooljaar in. Het 
jaarthema is “allemaal 
muzikaal”. We konden 
dansen op de coolste hits 
en daarna zongen we 
enkele meezingers onder 
begeleiding van Evelien op 
de gitaar. 

Na het openingsmoment 
gingen we naar de klas. 
We deden enkele 
groepsbindende opdrachten 
om ons schoolmateriaal te 
winnen. 
 
(zelfs het hondje van Arlen 
kwam even meedoen)  



 

Donderdag en vrijdag 
stonden de eerste lees- en 
rekenlesjes op het 
programma. Dat was even 
spannend, maar wat 
hebben ze het allemaal 
schitterend gedaan! 

Het tweede leerjaar kon in 
alle rust genieten van een 
goed boek in de 
gloednieuwe boekenhoek. 

 

 

Tijdens het hoekenwerk 
oefenden we enkele 
schrijfpatronen, we 
herhaalden de 
getallenbeelden tot 10, we 
bouwden auto’s met een 
bouwpakket en tekenden de 
schaduw van dieren. 

 

  



thema: Klaar voor de start!  

 

“Goeie afspraken, maken 
goeie vrienden!” 
We gingen op zoek naar 
goede klasregels. Wie de 
klasregels goed volgt, 
verdient vlindertjes. 
Wanneer je 5, 10, 15 … 
vlinders hebt verzameld 
krijg je een beloning!  

We maakten een vlinder 
met koffiefilters en stift. 
Hiermee zullen we de 
verjaardagen zichtbaar 
maken in de klas. Ik ben 
benieuwd wie er volgende 
week zijn eigen 
geboortedatum volledig 
kan opnoemen.  

 

We luisterden naar een 
prentenboek “ik woon in 
twee huizen’. Daarna 
besproken we de 
verschillende gezinssituaties. 
Tenslotte kleefden we ons 
eigen gezin in de bundel. 

 



atelier: beeld 

 

Samen besproken we 
enkele kunstwerken van 
Kandinsky. Hij staat 
bekend om zijn 
kleurgebruik en het gebruik 
van vormen. Daarna 
gingen we zelf aan de 
slag met ronde vormen en 
verf.  

Op de agenda 

 vrijdag 10 september: kinderfuif en oudercafé vriendenkring 
 zaterdag 11 september: eerste communie (tweede leerjaar) 
 zondag 12 september: markt met lef – ontbijt in de kerk 
 vrijdag 17 september: strapdag (info gimme) 
 donderdag 23 september: schooldag 
 vrijdag 24 september: pedagogische studiedag 

 

Oproep voor ouders en grootouders 

Wij zijn op zoek naar vrijwillige schil(groot)ouders. Geef gerust 
een seintje indien je interesse hebt. 

 


