
Klasnieuws vlindergroep 

editie 4 

  

 

Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Het tweede leerjaar ging 
verder aan de slag met de 
klinkers en medeklinkers.  
 
Tijdens de rekenlessen 
vergeleken ze allerlei 
voorwerpen met ‘de 
kilogram’. 

Aan de hand van een 
buitenles herhaalden we de 
hoeveelheden tot 5. Daarna 
leerden we een getallenrij 
tot 5 maken.  

 



 

We oefenden verder aan 
onze motorische 
vaardigheden aan de hand 
van Krullebol. Nadien 
leerden we de schrijfletter 
‘m’. 

Uiteraard was er ook tijd 
om te rekenen en te leren 
lezen op verschillende 
manieren. 

 

 
thema: Klaar voor de start!  

 

Als afsluiter van ons 
thema maakten we een 
fruitbrochette. We plukten 
druiven en sneden 
aardbeien, bananen en 
appels in stukjes.  
 
Wat een leuke techniekles! 



Na het snijden komt 
natuurlijk het proeven!  
 
Iedereen mocht een eigen 
patroon vormen op een 
stokje en genoot van het 
heerlijke fruitmoment. 

 
sport 

 

Tijdens de sportles speelden 
we duw- en trekspelen. 

Na een klein uurtje zweten 
deden we enkele 
relaxatieoefeningen en aten 
we buiten ons fruit op. 

 



 

Na de pauze deden we nog 
enkele estafettes waarbij 
samenwerking en 
concentratie centraal stond. 

Dierenkring/Landenkring/Leestas 

 

Milla deed als tweede haar 
dierenkring in de klas. Ze 
vertelde ons vol 
enthousiasme over de 
kameleon. Wist je dat de 
ogen van een kameleon 
helemaal kunnen 
ronddraaien? 

Jarige 

 

Deze week vierden we de 
verjaardag van Sem en 
Cériel. Sem werd 7 jaar 
en Cériel werd 6 jaar.  
 
Proficiat lieve kerels! 



Schoolreis: Jungle City 

 

Donderdag gingen we op 
schoolreis naar Jungle City 
in Doornik. 
 
We speelden in de 
binnenspeeltuin en op de 
springkastelen.  

We kregen kriebeltjes in de 
buik van de draaiende 
trommels, de giraf en de 
stoeltjes. 

 

 

 



 

We maakten kennis met 
dinosaurussen. 

We reden wel 8 rondjes in 
de rups. 

 

 

En we spoten elkaar 
kletsnat op de bots-bootjes. 

 

Wat hebben we allemaal enorm genoten van de schoolreis!  
  



Op de agenda 

 vrijdag 1 oktober: kunstnocturne 
 donderdag 7 oktober (voormiddag): toneelvoorstelling 
(vlinders en vossen) 
 maandag 18 oktober: bosdag  
 vrijdag 29 oktober: herfstmarkt  

 

 

 


