Klasnieuws klas 3
Te warm!
Omdat het de voorbije weken wel eens veeeeel te
warm was in de klas, zochten we verkoeling op buiten!

Toneel natuurklas
We kregen ook nog bezoek van de zwaluwkoning, de
kikkers en de radijsjes! Gelukkig wisten we een stukje
mooie natuur te redden ;-)

week 34,35

Kringbabbels
Er werden heel wat boeken voorgesteld! Leuk om te zien hoe kinderen hun boek proberen te ‘verkopen’ aan
hun vrienden. Het lijkt nog te werken ook!! :-)

Ada ging op bezoek bij Loes
(die de voorbije jaren hielp
tijdens de opvang). Ze werd
mama van Anna!
Alexa bracht heel wat schatten mee die ze kocht op de
rommelmarkt.

En verder:
Liet het fototoestel het een paar keer afweten; zodat we niet veel foto’s hebben ;-)
·
Werkten we heel wat in ons boekje over kloklezen
Werkten we heel vaak aan hoofdrekenen, waaronder uitgebreide maaltafeloefeningen (bv. 4x235) en delen met rest! Niet zo simpel; we merken echt dat we onze ‘gewone’ tafels heel goed moeten kennen!
·
Waren er 2x werkwinkels met heel wat keuzes!
·
Werkten we verder aan de laatste werkstukken van klas 3.
·
Zorgden we voor onze boontjes voor vaderdag (die iets trager groeiden dan verwacht!).
·
Waren er na lange tijd - en op aanvraag- nog eens hoekenwerken.
·
We maakten de voorbije weken al heel wat permanente toetsjes.
Nu komen er enkele toetsen aan waar de leerstof ‘door elkaar’ getoetst wordt.
·

·

Belangrijke data & mededelingen
Deze week
Dinsdag: zwemmen
Donderdag en vrijdag: inspectie op bezoek rond ‘zorg’ op school
Inschrijven voor de Koorddanser Danst en betalen klasfoto tegen woensdag.
Verdere data
DE KOORDDANSER DANST : zaterdag 24 juni 2017 (inschrijven tot woensdag!)
Week 26 tot 20 juni: Geen warme maaltijden meer op school
26 juni-27 juni: we blijven slapen in Merkenveld,
dit mogen we gratis als bedanking voor onze steun via Move me up! Info volgt!

Oudercontacten (intekenen aan klasdeur/mailtje):
Vrijdag 23/06 van 16u-18u15
Zaterdag 24/06 van 9u-12u15
Woensdag 28/06 van 15u30-18u15
30 juni 11u30: slotforum (enkel voormiddag school!)
Andere mededelingen

Graag ook in de laatste week van het schooljaar (woensdag, donderdag, vrijdag) steeds boekentas meebrengen!
Oefenen jullie de tafels nog eens grondig thuis? Heel wat kinderen ondervinden bij de uitgebreide oefeningen problemen door het niet kennen van hun ‘basistafels’.
Annelies

