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Wat deden we in de klas? 

rekenen/taal 

 

Bij de vlinders wordt er 
heel vaak gelezen. Soms in 
groepjes, soms alleen, soms 
luidop en soms ook stil.  
 
Deze week werd er een avi-
test afgenomen bij het 
tweede leerjaar en oefende 
het eerste leerjaar verder op 
het lezen van wisselrijtjes. 

Begrijpend lezen: 2de leerjaar 
 
Kunnen we een spel spelen 
door zelf de spelregels erbij 
te nemen? 

 



 

Het eerste leerjaar ging aan 
de slag met alle geziene 
letters en woordjes uit 
thema 1 en 2. Deze keer 
stempelden we de woorden 
en koppelden we het 
schrijfbeeld en het letterbeeld 
met elkaar. 

Voor de eerste keer dit 
schooljaar was er de 
‘keuzetijd’. Tijdens dit 
moment kunnen de kinderen 
vrij kiezen welk taal- of 
rekenspelletje ze uit de kast 
halen. Het is steeds een 
heerlijk moment in de klas. 

 

 

Project: de jungle 

We bekeken onze laatste 
vraag: “Hoe leven de 
mensen in de jungle?” We 
deelden onze klas op in 
stammen en “vochten” 
voor ons voedsel en onze 
eigen plek. Al spelend 
ontdekten we al snel de 
pijnpunten van het leven 
in de jungle.  



Uitstap: het bos 

 

Maandag gingen we op 
uitstap naar Bulskampveld. 
Aan de hand van een 
schatkaart gingen we op 
tocht door het bos. 
Onderweg deden we allerlei 
opdrachten waarbij we de 
natuur beter leerden kennen. 

Na de middag was er wat 
tijd om te klimmen en 
klauteren op het speelplein 
en op de avonturenzone.  
 
De mooiste natuurschatten 
kregen nadien een plaats in 
de klas. Volgende week 
bespreken we dit verder. 

 
atelier 

 

We tekenden een 
zelfportret met potlood en 
kleurden alles nauwkeurig 
in. Daarna gingen we 
aan de slag met ecoline 
en een rietje. Het resultaat 
is prachtig! 



Dierenkring 

 

Noor deed deze week haar 
dierenkring over de 
pinguïn. Aan de hand 
van een maquette legde ze 
ons alles stap voor stap 
uit. Goed gedaan, Noor! 

Dag tegen kanker 

Op donderdag 21 oktober 
was het de dag tegen 
kanker. Omdat deze actie 
ons nauw aan het hart 
ligt, liepen we met de hele 
klas 1 km. 

 
Dag van de jeugdbeweging 

 

Op vrijdag was het dag 
van de jeugdbeweging. 
Op deze dag tonen we 
hoe fier we zijn op onze 
groep en hoe samenhorig 
we kunnen zijn. 

 



Op de agenda: 

 vrijdag 29 oktober: Halloween op school en Herfstmarkt  
 maandag 1 november tot vrijdag 5 november: 
herfstvakantie 
 maandag 8 november: sportles op school 
 donderdag 11 november: Wapenstilstand (geen school) 
 vrijdag 12 november: Open klasdag 
 zaterdag 27 november: kaas- en wijnavond (info volgt) 
 maandag 29 november: sporten in de topturnhal 

 

Maandafspraak oktober/november: 

We zetten iedere maand een schoolafspraak in de kijker. Voor 
de maanden oktober en november is dat: 


