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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

  

 

Op woensdag vierden we 
het ‘letterfeest’. Het eerste 
leerjaar kent nu alle 
leesletters. Ze voerden allerlei 
opdrachten rond letters uit 
en droegen vol trots hun 
kroon. De dag nadien 
kregen ze allemaal hun 
eerste pennetje!  



 

Het tweede leerjaar ging aan 
de slag met verschillende 
opdrachten rond begrijpend 
lezen.  

De week tegen pesten is 
begonnen. We besproken allerlei 
situaties waardoor een conflict 
ontstaat en zochten een 
oplossing voor elk probleem. 
Ook de emoties kwamen aan 
bod. 

 
 

De landenkring 

  

Lili deed deze week haar 
landenkring over Thailand. 
Haar peter woont daar en 
leerde haar alle kneepjes van 
het vak. Lili toonde ons hoe ze 
elkaar begroeten in Thailand.  



Project: gezond/ongezond 

  
Het project gezond/ongezond komt stilletjes aan op z’n einde.  
 
We bedachten een leuk slot voor het project en gingen aan 
de slag met ‘spaghetti’. Welke groenten zitten in spaghetti? 
Hoe voelen, ruiken en smaken ze? Hoe moeten we elke groente 
snijden? Enkele ogenblikken en vingertoppen later pruttelde de 
saus op het vuur. Volgende week zullen we samen onze 
eigen spaghetti opeten. (Geen paniek, de saus zit voorlopig in 
de diepvriezer van Silke.) 

  
 

 



Dikke truiendag 

  
In de voormiddag gingen we braafjes aan de slag in 
de klas met onze dikke trui. Maar in de namiddag 
genoten we van de winterzon op de boerderij. We 
deden een creatieve opdracht rond de zelfstandige 
naamwoorden en gaven de dieren eten. Uiteraard was 
er ook tijd om even te spelen. Als kers op de taart 
mochten we het kleine broertje van Mirte en Jade 
ontmoeten. Wat waren de meisjes trots op hun kleine 
broer Douwe. 

 

 

 

  



Op de agenda 

 februari – maart: elke maandag zwemmen. 
 vrijdag 18 februari tot vrijdag 25 februari: week tegen 
pesten 
 vrijdag 25 februari: carnaval op school (verkleden mag) 
 maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart: 
krokusvakantie 

 

 maandag 7 maart: auteurslezing 
 donderdag 17 maart tot en met woensdag 23 maart: 
toetsenweek n.a.v. het paasrapport 
 maandag 21 maart: auteurslezing 
 maandag 28 maart: paasrapport 
 dinsdag 29 maart of woensdag 30 maart: oudercontact 
 vrijdag 1 april: lenteforum voor de grootouders 

 


