De ijsduiker is een groepsdier

L1

die graag meelift op de rug van ouderen.
Deze watervogel is een luidruchtig dier

die wat hulp kan gebruiken op nieuwe plaatsen.

L2

De ijsduiker heeft zich aangepast aan het leven op water
maar voelt zich ook goed op het land en in de lucht.

De ijsduikers van klas 1 en klas 2 zijn klaar om samen de wereld in te duiken!
We wensen dat de jongens &meisjes van klas 2 hun vrienden van klas 1 onder hun vleugels mogen nemen
zodat de jongens & meisjes van klas 1 mogen meeliften op de rug van klas 2 indien nodig.

Of omgekeerd natuurlijk...

Hallo beste ouders!
Klas 1 en klas 2 werken doorheen de week vaak samen, in flexibele klasdoorbrekende groepen. Dit
klasdoorbrekend werken kan gebeuren in klas 1, klas 2 of in het ‘ijsduikersnest’ (verzamelnaam voor
Petteflet en godsdienstklas). Wanneer we samenwerken is het tijd voor… IJSDUIKERSTIJD!
Tweewekelijks mogen jullie klasdoorbrekend nieuws (= Ijsduikersnieuws) in jullie mailbox verwachten.

De andere weken ontvangen jullie nieuws uit de eigen klas (klas 1 of klas 2) van jullie zoon of dochter.
Het nieuwe schooljaar is nog maar net ingezet maar toch mochten de jongens en meisjes van klas 1 en
klas 2 elkaar al vaak ontmoeten en dit o.a. voor:
•

ons klasdoorbrekend project waar er via een doorschuif in kleinere groepen rond verschillende
facetten van de boerderij wordt gewerkt via het delen van weetjes, muziek, tekenen en schilderen, bouwen en spelen.

•

we zijn gestart met het schrijven van onze klaskrant die tweemaandelijks zal uitgegeven worden
waar zelfgeschreven belevenissen van de jongens en meisjes in genoteerd staan. Hier werken we

op vrijdag na de speeltijd aan.
Maar ook tijdens het zwemmen, de werkwinkels, vrije tekst, muziekatelier of proeven van Frans kijken we graag over de muurtjes heen.

Sfeerbeelden vinden jullie hieronder, veel kijkplezier!

Een heel fijn weekend gewenst!

Annelies, Fiona en Annelies

