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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

      
 

 

Op maandag maakte het 
eerste leerjaar kennis met de 
getallen en de bewerkingen tot 
20.  
 
Dit deden we eerst aan de 
hand van een parcours buiten 
om daarna in de klas aan 
de slag te gaan. 



Ook het tweede leerjaar ging 
maandag buiten aan de slag.  
 
Ze voerden verschillende 
opdrachten uit om te oefenen 
op begrijpend lezen. 

 

 

Op woensdag ging het eerste 
opnieuw aan het werk met 
de focus op hun motorische 
vaardigheden. Deze keer lag 
de nadruk op rechte lijnen en 
het kruisen van de eigen 
tekenlijn. 

  

We troffen de eerste voorbereidingen in het kader van de 
poëzieweek. 



Project: wetenschap en techniek / vogeltelweek 

 

Net zoals vorige week 
stond een hoekenwerk 
techniek op het 
programma.  
 
We gingen aan de slag 
met tandwielen op de 
tablets, we programmeerden 
aan de hand van de 
mind-robot. Daarnaast  
speelden we ook met de 
gravitec en de 
elektriciteitskoffers. 

 

Deze week stond ook in 
het teken van de vogels. 
Het was namelijk de 
vogeltelweek van 
Natuurpunt. Aan de hand 
van infofiches vulden de 
kinderen een mindmap aan. 
Daarna stelden we alle 
vogels aan elkaar voor, 
om ze nadien vlot te 
herkennen. 

 



 

Eens we de vogels goed 
konden herkennen gingen 
we op pad in de natuur.  
Op een werkblad gingen 
we alle geziene vogels 
turven. 

Tijd voor een nieuw 
project. Deze keer koos de 
meerderheid voor 
‘gezond/ongezond’. 

 
De landenkring 

  

Felix deed zijn 
landenkring over 
Frankrijk. Hij vertelde ons 
allerlei weetjes en wees 
ons ook op een aantal 
gelijkenissen tussen ons en 
de Fransen. 

 



atelier 

 

Tijdens de vogeltelweek 
creëren we uiteraard een 
vogel. We gebruikten al 
onze creativiteit en 
bedachten elk onze eigen 
vogelsoort. 

sport 

 

Enkele sfeerbeelden van de 
zwemles. 

 

  



Op de agenda 

 januari – februari – maart: elke maandag zwemmen. 
 27 januari tot 2 februari: week van de poëzie  
 4 februari: tentoonstelling poëzie. Kom zeker een kijkje 
nemen aan het KSA-plein vanaf 15 uur. 
 Maandag 31 januari: dag van de directeur  
 woensdag 2 februari: pedagogische studiedag 
 .Zaterdag 12 februari: kijkdag / inschrijvingsmoment voor 
nieuwe parelkinderen. Heb je een broertje of zusje? Of zijn 
er vrienden met een kindje die nog op zoek zijn naar een 
warme, ervaringsgerichte school met een focus op outdoor 
education? Er kan steeds een afspraak gemaakt worden via 
directie@dedorpsparel.be 
 donderdag 17 februari: dikke truiendag. 
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