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Meten maar! 
We breidden de lengtematen met de mm uit. Overal in school gingen we (op een stra-
lende donderdagvoormiddag) meten: de hoogte, de dikte, de diepte, de lengte, de 
breedte en de omtrek van dingen. We leerden alles in een meettabel te schrijven en 
ook om te zetten. Dat is niet altijd zo simpel. 12 cm = 1 dm en 2 cm is nog te doen. 
Maar 12 cm is ook 0,12 m! Da’s al andere koek. Maar met de meettabel kan je dit wel 
goed aflezen. Kwestie van oefenen, oefenen en ook oefenen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwinkels 
Er passeerden heel wat onderwerpen in de vorige werkwinkels! Dit waren de keuzes: 
hulp in Pinokkio, hulp in de kleuterklassen, hulp in Kakelbont, zeedieren maken, pom-
ponnen maken, illustratietechnieken, collage van eigen profiel, werken in de warme 
tuin, schaken, kunst à la Dubuffet, bordspellen, voetbaltraining, armbandjes maken, 
kleutersporthulp, werken met creatool, borduren op canvas, stoeisport, cactussen 
ontwerpen, gekke mutsen tekenen, pixeltekenen, boekenleggers maken en stiftge-
dichten maken.  



 

 
 
 
 
 

Bij een ‘stiftgedicht’ stift je grote stukken van een 
tekst weg, waardoor er enkele woorden, woordgroe-
pen of korte zinnen overblijven. Die vormen dan sa-
men een gedicht. Hierdoor kwam uit de tekst van 
hiernaast dit gedicht: 
 
‘een ezel is timmerman 
vlieg zegt ik ben bang 
een ijsbeer 
rijdt op een vis 
in de oceaan’ 



Kilometers 
We zwommen met de klas een hoop       
kilometers samen! De zwembrevetten 
stroomden onze klas binnen.                      
Sommige kinderen haalden een nieuw 
brevet, anderen zwommen opnieuw hun 
vorig brevet. 
Knap gedaan!  
Proficiat iedereen! 
 
 
 
 

Vrije teksten 
We typen nu onze vrije teksten op onze eigen chromebook. Dat gaat vlot. Er ont-
staan daardoor ook al langere teksten. Door de tekst met de begeleider online te de-
len, is er directe feedback en kan er in een volgende werktijd aan verder gewerkt 
worden.  
Volgende week bespreken we enkele teksten in de klas en kijken we naar een tekst 
op een vormelijke (lay-out, lettertype, lettergrootte) en op een inhoudelijke manier 
(logica in de verhaalopbouw, herhalingen vermijden, de schrijfwijze van veel voorko-
mende woorden onthouden, gebruik van hoofdletters en leestekens, het gebruik van            
bijvoeglijke naamwoorden en verwijswoorden, toepassing spellingregels). 
 

Rattenvanger 
Naast de partnerwerkoefeningen van de 
‘woordendief’ bij begrijpend en verwerkend lezen, 
oefenden we het begrijpend lezen ook verder zelf-
standig in. We bekeken eerst het sprookje van ‘de 
rattenvanger van Hamelen’ en oefenden adhv dat 
sprookje zowel luistervaardigheden, begrijpend     
lezen, de indeling van de woordsoorten, de verwijs-
woorden en de zinsontleding in persoonsvorm en    
onderwerp in.  
 
 
 
 
 



Goed om te weten: 
 
 
• Er volgen vier volledige klasweken:                                                

van 15 mei tot en met 10 juni 2023 
 
• dinsdag 16 mei 2023: uitzonderlijk geen zwemles (Evi gaat mee 

met Joost en Wim op Brusselklas) 
 
• donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023: vrijaf! 
 
• maandag 29 mei 2023: vrijaf! 
 
• zaterdag 24 juni 2023: De Koorddanser danst! 


