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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Het eerste leerjaar leerde op 
een speelse manier de 
symbolen >, < en = 
kennen. 
 
Daarna oefenden we dit 
verschillende keren in ons 
rekenboekje. 

Aan de hand van het 
startverhaal leerden de 
kinderen An en Tom 
kennen. Hierdoor bekeken 
we de letters a, n en t.  
 
Bij deze oefening dachten 
we na over woorden. 
Waar horen we letters uit 
het woord van ‘an’ of 
‘tom’? 

 



 

We hakten en plakten een 
heleboel woordjes deze 
week. Tijdens deze 
opdracht moesten we de 
woorden lezen en ze 
sorteren op beginletter of 
eindletter. 

Ook het tweede leerjaar 
werkte hard deze week.  
 
Aan de hand van een 
werkbrief voltooiden ze een 
heleboel taken zelfstandig.  
 

 

 

We leerden instrumenten 
herkennen en volgden een 
ritme. Dit deden we eerst 
met onze handen, daarna 
met instrumenten.  



 

Vrijdag is hoekenwerk!  
 
Het eerste leerjaar deed een 
domino, maakte woorden 
met magnetische letters, 
puzzelde tangrams en 
voerde een opdracht rond 
de schrijfmotoriek uit. 
 
Het tweede leerjaar deed een 
memorie waarbij ze goed 
moesten lezen, puzzelde 
tangrams, oefende de 
bewerkingen tot 20 en 
dacht na over de klok. 

 

  



Project: de jungle 

 

Ons eerste thema zit erop, 
dat betekent dat we 
samen gaan nadenken en 
stemmen over een nieuw 
project.  
 
We kwamen uit op 5 
potentiële projecten: de 
wereld, wetenschap, 
gezond/ongezond, de 
jungle en vroeger/nu.  
 
Aan de hand van blokjes 
konden de kinderen een 
stem uitbrengen. De jungle 
won met een absolute 
meerderheid. De komende 
3 weken leren we dus 
over ‘de jungle’. 

sport 

 

We speelden voor een 
laatste keer trek- en 
duwspelen. 



atelier 

 

Met snippers probeerden 
we een uil te vormen. Het 
resultaat was prachtig!  

Vrijdag gingen we met z’n 
allen onze kunstwerken 
bewonderen in de kerk. Het 
resultaat was verbluffend!  

 

 

Wat ben ik fier op alle 
parels! 

 



Dierenkring 

 

Mirte vertelde ons alles 
over de hond aan de 
hand van haar 
PowerPoint. Goed gedaan 
lieve meid!  

Dag van de sportclub 

  
Op de agenda 

 donderdag 7 oktober (voormiddag): toneelvoorstelling 
(vlinders en vossen). Voor deze uitstap zijn we nog op 
zoek naar vervoer. Indien je ons kan helpen, vul dan het 
antwoordstrookje aan op gimme. 
 maandag 18 oktober; bosdag (info volgt) 
 vrijdag 29 oktober: Herfstmarkt (info volgt) 

 


