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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Het eerste leerjaar leerde 
‘cent en euro’ onderscheiden. 
Daarna leerden we kleine 
bedragen gepast betalen. 
 
Verder oefenden we ook 
ons nieuw woordje pen in 
en leerden we optellen en 
aftrekken tot 5. 

Het tweede leerjaar maakte 
de sprong naar de 100!  
 
We maakten kennis met de 
tientallen en bouwden 
samen een duidelijke 
getallenlijn op. 

 



 

Het tweede leerjaar 
herhaalde eerst nog even de 
begrippen de helft en het 
dubbel aan de hand van 
herfstmaterialen.  
 
Daarna leerden ze hun 
allereerste maaltafel! 

We lazen voor aan elkaar, 
speelden tafelbingo, oefenden 
ei-woorden en knipten hun 
eerste tafelkaartjes. 
Opdracht volbracht = 
stempel op de stempelkaart!  
 
Goed gewerkt van het 
tweede leerjaar! 

 
 

  



project: de jungle 

 

Deze week lag de focus op 
de onderzoeksvraag: “Welke 
bomen groeien er in het 
oerwoud?”. Samen bouwden 
we een poster op die de 
boomlagen van het 
oerwoud duidelijk weergeeft. 
Daarna kleefden we dieren 
op in de juiste laag. 

We begonnen aan onze 
volgende onderzoeksvraag: 
“Hoe leven mensen in de 
jungle?”. Mensen hebben 
water, voedsel en onderdak 
nodig.  
 
Samen gingen we water 
zuiveren. 

 

 

We werkten verder aan 
onze educatieve poster. 
Welke dieren leven waar? 
 
Daarna bekeken we een 
stukje uit een documentaire 
op Disney Nature. Hoe leeft 
een chimpansee in de 
jungle? 

 



sport 

 

Maandag stapten we 
richting de boerderij voor 
onze bewegingslessen. 
Daar werkten we 
voornamelijk aan onze 
klim- en klautertechnieken 
maar ook enkele 
evenwichtsoefeningen 
kwamen aan bod. 

atelier 

 

We deden de beweging 
van bladeren na op 
muziek en zonder muziek. 
Daarna maakten we zelf 
een  bewegingsverhaal. 

 

  



Dierenkring 

 

Sulafa deed deze week 
haar dierenkring over het 
jachtluipaard. Heel rustig 
en duidelijk bracht ze 
allerlei weetjes over het 
dier. Knap gedaan hoor! 

 

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) 

Maandafspraak oktober/november: 

 

 


