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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

We zetten de herhalingsweek 
in met een letterflitser. 
Daarna gaan we eerst 
individueel en daarna in 
duo’s aan de slag met de  
leestekst “de geul”. 

Op maandag, woensdag en 
vrijdag ging het tweede leerjaar 
aan de slag bij Ine. Ze speelden 
galgje met samenstellingen, 
herhaalden alle bewerkingstypes 
tot 100 zonder brug en 
oefenden de tafels in aan de 
hand van bewegingsspelletjes 
binnen en buiten. 

 



 

Op woensdag oefenden we 
enkele basisbewegingen van 
het schrijven opnieuw in. 
 
Deze week hebben we ingezet 
op de penhouding, 
zithouding en de druk die 
we zetten op ons potlood. 

Joepie! We leerden de getallen 
tot 20!  
 
Aan de hand van een video 
bewogen we en leerden we de 
getallen tot 20 vlot herkennen. 
 
Wat is bewegend leren toch 
fijn!  

 
 

Project: wetenschap en techniek 

 

Ons nieuwe project ging 
deze week al kort van 
start. Enkele kinderen 
brachten al wat spulletjes 
mee en konden deze met 
veel trots tonen in de 
kring. 



Wat is wetenschappen 
zonder een aantal 
experimenten?  
 
We begonnen simpel met 
de begrippen drijven, zinken 
en zweven. Daarna kwam 
statische elektriciteit ook nog 
even kort aan bod.  
 
Volgende week volgen er 
meer experimenten en 
uitvindingen… 

 

De leestas/landenkring 

   
Voor de vakantie kregen al 2 kinderen van het eerste 
leerjaar de leestas mee naar huis. Het doel van deze tas 
is om gedurende die week nog intensiever te oefenen op 
het lezen, maar op een gevarieerde, leuke en speelse 
manier. Niets moet, alles mag! 
Deze twee vlinders waren alvast heel fier op hun 
weekje met mol of beer!  



 

atelier 

 

We mengden kleuren in 
het ‘labo’. Daarna 
schetsten we elk onze 
eigen uitvinding. Ons 
ontwerp mochten we 
nadien enkel met 
gemengde kleuren gaan 
schilderen.  
 
Volgende week maken we 
onze uitvinding in 3D. 

sport 

 

Op maandag gingen we 
voor het eerst dit 
schooljaar zwemmen. We 
werkten voornamelijk aan 
een goede beenbeweging bij 
het zwemmen. 

 

Op de agenda 

 januari – februari – maart: elke maandag zwemmen. 
 woensdag 2 februari: pedagogische studiedag 


