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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Het is voorleesweek! Meer 
dan ooit werd er 
voorgelezen in de 
vlinderklas. Maandag las 
Lisa voor aan de hele 
school tijdens het Forum.. 
Woensdag kwam Evelien 
even piepen in de klas met 
Eefje donkerblauw. Op de 
andere dagen las ik een 
boekje voor. 

We herhaalden even alle 
geziene schrijfletters. Met 
wat extra concentratie lukt 
het ons allemaal om heel 
netjes te schrijven. 

 



andere leerstof L1; 
- Technisch lezen: haan en 
boom 

- Spelling: herhalen letters 
- Wiskunde: splitsen tot 9, 
optellen en aftrekken tot 
8 

andere leerstof L2: 
- Zelfstandige naamwoorden 
- Samenstellingen 
- Optellen en aftrekken tot 
100 zonder brug 

- Het honderdveld 
- Herhalen geziene 
hoofdletters 

 

sport 

 

We leerden enkele 
technieken met een 
basketbal en voerden 
enkele balspelletjes correct 
uit. 

atelier 

 

We schilderden in duo’s 
een landschap en hielden 
rekening met donkere en 
lichte kleuren 



Thema: donker en licht 

 

We bekeken enkele beroepen 
van dichtbij. Een bakker 
werkt niet alleen overdag, 
maar ook ’s nachts.  
 
Daarna toverden we de 
klas om tot een bakkerij en 
maakten we zelf marsepein.  

Op maandag leerden we 
dat er twee soorten 
lichtbronnen bestaan: 
kunstmatige en natuurlijke 
lichtbronnen. We vroegen 
ons af: “Hoe zou het zijn 
om enkel kunstmatig licht 
of enkel natuurlijk licht te 
gebruiken?”  
 
Op woensdag bleven onze 
rolluiken dicht en werkten 
we met enkel kunstmatige 
lichtjes. Op donderdag 
bleven de kunstmatige 
lichten uit en werkten we 
in het natuurlijke licht. 
 
Wat hebben we hiervan 
genoten! 

 



hoekenwerk 

 

Deze week was er geen 
hoekenwerk maar creëerden 
we een Sint en twee pieten 
in 3 groepen. 
 
Tijdens het forum kregen 
we de opdracht van 
knutselpiet om de zaal te 
versieren voor de komst 
van Sint.  
 
Bij deze kan ik met 
zekerheid zeggen dat de 
opdracht geslaagd is. 

 

Op de agenda 

 maandag 29 november: topturnhal 
 vrijdag 3 december: Sintontbijt 
 maandag 6 december: topturnhal 
 donderdag 9 december tot en met 15 december: toetsenweek 
 vrijdag 17 december: winterforum (kinderen) 
 maandag 20 december: rapport en sportdag vlinders 
 dinsdag en woensdag 21/22 december: oudercontacten 


