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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Aan de hand van een 
buitenles leerde het eerste 
leerjaar splitsen tot 5. 
Nadien oefenden we dit 
meerdere keren in ons 
werkboekje. Verder leerde 
het eerste leerjaar het 
woordje tom lezen en 
optellen tot 5. 

Het tweede leerjaar oefende 
de bewerkingen tot 20, de 
getallen tot 20 en de 
begrippen even en oneven 
verder in. Volgende week 
maken we de sprong naar 
de 100! Tijdens de lessen 
spelling leerden ze woorden 
met een ‘ng’ of ‘nk’ 
schrijven. Om af te sluiten 
speelden ze een quizje.  

 



 

Tijdens de eigen werktijd 
gaat iedereen zelfstandig 
aan de slag.  
 

Het eerste leerjaar kon 
oefenen op de splitshuisjes, 
een motorische knipopdracht 
uitvoeren, de getallen tot 5 
verder inoefenen, de reeds 
aangeleerde letters oefenen … 
 
Het tweede leerjaar kon een 
bundeltje over de dagen 
van de week maken, een 
opdracht rond 
samenstellingen of een 
schrijfopdracht kiezen 
waarbij ze een prentenboek 
maken. 

Deze week stond deel 2 
van het hoekenwerk van 
vorige week op het 
programma.  

 

 

  



project: de jungle 

 

Eén van de 
onderzoeksvragen binnen 
ons project is: “Welke 
dieren leven in de jungle?”  
 
We gaan aan de slag met 
een educatief pakket van 
WWF. 
 

We kiezen telkens een dier 
uit. Op de achterkant staat 
een interessant weetje en een 
opdracht. Als we de 
opdracht goed hebben 
uitgevoerd, kleven we het 
dier op in zijn leefgebied. 
Op deze manier 
beantwoorden we onze 
eerste onderzoeksvraag.  

 

Enkele voorbeelden:  
- Een giraf heeft vlekken. Hiermee 

camoufleert hij zich. Door de 
camouflage kan hij rustig 
blaadjes eten uit de bomen. 
Kunnen jullie met bladeren en 
andere natuurelementen een dier 
vormen?  

- Koala’s zitten steeds hoog in de 
bomen, ze kunnen niet 
overleven zonder. Kan jij je 
nestelen rond een boom en 
genieten van de rust?  



We sloten deze week 
telkens af met een fragment 
uit het boek ‘de fantastische 
reis van Panda’. Het 
verhaal gaat over de 
ontbossing van het 
oerwoud en de kringloop 
van het leven. 

 

sport 

 

Tijdens de sportlessen 
deden we aan 
acrobatische gymnastiek. 
 
Na de speeltijd deden we 
nog enkele 
evenwichtsoefeningen. 
 

atelier 

 

Donderdag genoten we 
van een toneelstuk over 
‘Quin en Quinie’. Samen 
gingen ze op zoek naar 
zichzelf en begonnen aan 
een groot avontuur. Ze 
kwamen allerlei personages 
tegen: een griezelige spin, 
een vliegend oog, een sterke 
man, een oude vrouw…  



We tekenden ons favoriete 
jungledier. Daarna kleefden 
we een touw op de 
belangrijkste lijnen.  
 
Met dit werk gaan we 
later nog verder aan de 
slag. 

 
 

Dierenkring/Landenkring/Leestas 

 

Felix vertelde in geuren en 
kleuren over de spin. Hij 
wist ons te vertellen dat 
een spin wel 12 keer 
‘mama’ kan worden én 
dat die wel 200 eieren in 
één keer kan leggen. Al 
een geluk dat deze 
spinnen niet allemaal in 
onze klas zitten!  
Goed gedaan, Felix! 

 
Op de agenda 

 maandag 18 oktober; bosdag (info volgt) 
 dinsdag 26 oktober: oudercontact eerste leerjaar 
 woensdag 27 oktober: oudercontact eerste leerjaar 
 vrijdag 29 oktober: Herfstmarkt (info volgt) 

 



 


