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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Het eerste leerjaar leerde een 
nieuw woordje ‘poes’. Ze 
oefenden ook enkele nieuwe 
schrijfletters in.  
 
Deze week leerden we de ‘s’ 
schrijven. Wat waren ze trots 
toen ze beseften dat ze nu een 
echte brief naar ‘sint’ of ‘silke’ 
kunnen schrijven. 

Het tweede leerjaar deed een 
doorschuif bij Ine. Ze 
oefenden de maaltafels op 
de tablets en het 
honderdveld met 
zoekoefeningetjes. Ze lazen 
ook een stukje voor aan 
elkaar en puzzelen woorden 
met veel medeklinkers. 

 



 

 
In groepjes gingen we aan de 
slag met het meetlint. Wat is 
groter dan, kleiner dan of 
precies 1 meter? 

Tijdens de les ‘creatief 
schrijven’ kregen de 
kinderen de opdracht om 2 
correcte zinnen te puzzelen 
en een bijpassende tekening 
erbij te maken. Hieronder 
kan je hun werk 
bewonderen. 

 

 



     

 

Thema: donker en licht 

 

Tijdens de winter wordt 
het voor sommige dieren te 
kort. We leerden over de 
winterslaap en de 
wintertrek van dieren. 



Omdat het in de herfst en 
de winter moeilijk is voor 
vogels om voedsel te 
vinden, maakten we aan 
de hand van een 
stappenplan een eigen 
voederplek voor de vogels.  

 
 

 Expeditie geluk 

 

Op vrijdag deden we mee 
met een online event 
waarbij we werkten rond 
het mentaal welbevinden. 
In een virtuele wereld vol 
interactieve opdrachten, 
gingen we op zoek naar 
schatteneiland.  

Met een toverstaf toverden 
we onze diepste verlangens, 
we kwamen tot rust bij een 
meditatieopdracht, we leerden 
een vergevingshandshake en 
nog veel meer… 

 



 

atelier 

 

We werkten ons kunstwerkje 
rond ‘Sébastiaan de spin’ af. 
Hier kan je enkele resultaten 
bewonderen. 

We bekeken enkele soorten 
huizen en tekenden een 
unieke vorm. Daarna 
gingen we aan de slag met 
een prikker en een 
prikmatje. We prikten 
ramen en deuren uit en 
kleefden een felgekleurd 
papier tegen de ramen.   

 

Nadien bewonderden we het 
contrast ‘donker en licht’. 
 
Op het dak kleefden we een 
Sint en piet, want Sint komt 
natuurlijk in het donker op het 
dak … 
 
De werkjes kan je hier al even 
bewonderen of aan onze ramen. 



 

Op de agenda 

 maandag 22 november: sporten op school 
 20 tot en met 28 november: voorleesweek 
 vrijdag 26 november: kaas- en wijn take-away  
 maandag 29 november: topturnhal 


