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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

We benoemden alle figuren en 
rubriceerden ze volgens het 
aantal hoeken. 

 

 

Op donderdag deden we 
een doorschuif meten en 
metend rekenen.  
 
Er waren 4 hoeken: één 
waarbij we werkten rond 
geldwaarden, één rond de 
liter, één rond kilogram en 
één rond meter.  



  

 

Het eerste leerjaar ging 
verder aan de slag met 
gedichten en verdiepte zich 
nadien in de homoniemen. 

  



 

Opnieuw hoekenwerk op 
vrijdag.  
 
De kinderen konden vrij 
kiezen uit: het keyboard, de 
winkel (gepast betalen), 
oefenen op de computer, 
programmeren op de tablets, 
rekenpuzzels maken, bouwen 
met k’nex of met klei 
werken. 

Project: gezond/ongezond 

 

Het nieuwe project 
“gezond/ongezond” viel in 
de smaak.  
 
We bekeken waaraan een 
gezonde maaltijd moet 
voldoen en hoe de 
voedingsdriehoek eruit ziet. 

We dachten na over ons 
lichaam en onze voeding.  
 
Waar gaat voedsel naar toe? 
Naar onze buik? Of hoe zit 
dat nu eigenlijk? 

 



De leestas/landenkring 

  

Milla deed haar landenkring 
over Spanje. Ze leerde ons 
dingen bij over de inwoners, 
het eten, de kledij…  

Deze trotse lezertjes kregen 
de leestas al mee naar 
huis. 

 
Poëzieweek: openluchtmuseum 

Voor wie de presentatie 
van de werken moest 
missen… 
 
 
 
 
 
het werk van de bijtjes → 

  



 
het werk van de groene 
uiltjes 

 
het werk van de roze uiltjes 

 
het werk van L1 

 
het werk van L2 

 
het werk van de vossen. 

 
het werk van de wolven. 



atelier 

 

Op donderdag gingen de 
vlinders ‘muzisch bewegen’ 
bij Marieke. De focus lag 
deze keer op snelle of 
trage bewegingen. 

sport 

 

We gingen voor de 4de 
keer dit schooljaar 
zwemmen.  
 
De jongste zwemmertjes 
leerden onder water 
zwemmen en elkaar 
vertrouwen in het water. 

Op de agenda 

 januari – februari – maart: elke maandag zwemmen. 
 .Zaterdag 12 februari: kijkdag 
 donderdag 17 februari: dikke truiendag. 
 vrijdag 25 februari: carnaval op school 
 maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart: 
krokusvakantie 

 


