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Klas 5 —de Koorddanser

Klaskrant 1

Schooljaar 2022-2023
18 september 2022

We zijn vertrokken! Een nieuwe start, een nieuw begin. Ik wil graag dit tekstje met jullie delen. Een schooljaar vergelijk ik altijd graag
met een grote wielerronde:
Eerst tasten we voorzichtig af, maar al gauw gaan we op volle snelheid. De klas hoort een ploeg te vormen, een ‘wolfpack’,
met verschillende types renners/kinderen. Er zijn de trekkers en er zijn de kinderen die meer in het peloton meeglijden. Soms
gaat het gezapig, fluitend, vlotjes bergaf en met de wind van achter en hebben we tijd om bij te praten en te genieten van de
schitterende omgeving. Soms rijden we ons in het schuim en het zweet en kan het ‘stoempen’ zijn met veel tegenwind of is er
een moeilijke col te nemen. Soms neem je voluit de kop en op andere momenten word je op sleeptouw genomen in het wiel
van een ander. Iedereen krijgt de kans om het voortouw te nemen en bij momenten de kopman te zijn.Anderen zijn op dat moment dan de (meester)knecht. Iedereen werkt voor de ander. Er is niet één kopman. Als iemand het moeilijk krijgt, dan laat een
ander zich uitzakken om hem/haar te helpen. We zijn even blij met een eigen overwinning als bij de winst van een ploegmaat.
Wat we niet doen in onze ploeg, is iemand achterlaten! Wil dat zeggen dat we ons tempo/niveau verlagen? Neen! We zullen
degene die het moeilijk hebben duwen, water brengen,… De ploeg met de beste sfeer, waar men voor elkaar door het vuur
gaat, haalt vaak de beste resultaten! Elk heeft zijn eigen talenten: de klimmer, de sprinter, de tijdrijder of talenten die in zo’n
grote ronde niet te tonen zijn als veldrijder of pistier,...Misschien steek je er nergens boven uit en ben je geen winnaarstype.
Maar de ‘meesterknechten’, in het peloton zijn nog het meest geliefd van alllemaal. En ik als begeleider? Ik ben de ploegleider
die erachter aan rijdt, genietend van het mooie werk dat ik zie, soms eens vloekend omdat sommigen hun werk niet serieus
nemen, maar steeds ‘in de oortjes fluisterend’, ‘sturend’ van achteruit. De kinderen kunnen bij mij uitzakken voor raad, voor
‘voeding’, voor hulp. En uiteindelijk zijn het niet de losse overwinningen die tellen! Het is het ‘samen over de streep rijden’ op
het eind van de ronde. Want het zijn uiteindelijk de échte winnaars die dit mogen doen.
Een fijn schooljaar iedereen! Tom
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Wat deden we de eerste twee weken met klas 5?
We hadden kringen, lessen, werktijden, sport,
Frans, levensbeschouwing, rekengroepen en
Knal die Bal,…
In de momenten Nederlands richten we ons op
een stuk herhaling: katten– en apenwoorden,
woorden op –isch. We hadden in die zin ook al
een woordpakket. Daarvan werd al een dictee
afgenomen, maar er werd ook al een eerste ’vrij
dictee’ gegeven. Daarin krijgen de kinderen
woorden en zinnen aangeboden die ze zo goed
mogelijk moeten schrijven, rekening houdend
met de regels die we al oefenden.
We leerden een correcte mail sturen naar iemand
anders, want daar gelden ook afspraken.
Dit jaar zal er veel boekpromotie zijn: we kozen
al elk een boek om in leestijden van te genieten.
Ik stelde de onvermijdelijke en fantastische
Roald Dahl voor. We bekeken zelfs een filmpje
hoe de beroemde schrijver in zijn tuinhuis aan
het schrijven was...
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In de wiskundemomenten startten we met
herhaling rond breuken. Daarnaast waren er
natuurlijk ook ‘rekengroepen’ waarin de kinderen op eigen niveau getallenkennis en bewerkingen doorlopen. Het Sterk denkwerk
werd ook terug opgenomen: wiskunde die er
écht toe doet. De eerste keer Knal die Bal
was ook al van de partij: mondelinge oefeningen écht hoofdrekenen, waarin we rekenen moeten combineren met concentratie.
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In werktijden moesten de kinderen ook eens
deftig kleuren waarbij nog eens uitgelegd
werd hoe je dit nu precies doet. Ik erger me
anders veel te veel aan kinderen die snel snel
wat kleurpotlood over hun papier wrijven. Als
je kleurt, moet het ook goed zijn.
De werktijden (zie foto’s verderop) waren al
heel fijn. Nu elk kind zijn/haar eigen chromebook heeft in de klas kunnen we volop inzetten op ICT. Eerst moesten we hiervoor allemaal een power wash uitvoeren op de chromebooks. Het eigen koorddanser-googleaccount zal meer en meer gebruikt worden.
Boeiend!
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Bonjour, je m'appelle ...
We leerden ons voorstellen in het Frans. Oskar legde dit vast op film. Het
resultaat delen we binnenkort! Merci, Oskar!
We tellen ook al tot 20. Dit oefenen we met spelletjes.

Dit alles moeten we ook leren schrijven. Pas si simple! Ouf!
Els
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De kinderen kregen ook allemaal een
inlog om op duolingo aan Frans te oefenen. Dit zal meestal in huiswerk gebeuren. Een fijne manier om te automatiseren.
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In sport was er:
·
massa’s activiteiten om loopuithouding te stimuleren
·
loopoefening 3x4 minuten met leren
hartslag te tellen
·
tennisinitiatie
·
oriëntatieloop
Heerlijk!
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Belangrijk!
Woensdag 21 september, 20u
Info over de nestenwerking en vervolgens in klas 5 over de klaswerking.

Woensdag 28 september: dag van de sportclub
Kom in de kledij van je sportclub naar school!
Woensdag 28 september, 20u30
Info over de Vredesdriedaagse
Dinsdag 4 oktober, 20u
Wim geeft een info-avond over onze freinetwerking. Waar komen
we vandaan? Waar staan we nu? Wat zijn de plannen?

Deze mama en dochter zoeken nog
steeds een liefdevolle thuis. Bent u die
persoon of kent u iemand?

Woensdag 12 - vrijdag 14 oktober: Vredesdriedaagse
Tot een volgende!
Groeten,
Tom

Marys als een schitterende barones op
het forum.

