
klasnieuws klas 2

Wist je dat…. 

week 21, 22, 23, 24 & 25

★ Silke ons heel wat vertelde over kwallen? 

Na elke themakring sommen we op wat we bijleerden. We blikken ook eens terug naar de voorbije 

themakringen, dat gaat telkens vlot; we kunnen over elk dier nog heel wat zaken vertellen! 

★ we ons project afgerond hebben? We werkten in allerlei verschillende hoeken - aan de hand van een kaart - 

en leerden zo heel wat bij.

pooldieren tekenen, Noordpool en Zuidpool ‘maken’, weetjesboeken lezen, vlakke figuren tekenen,

poollicht tekenen, infokaarten van dieren lezen, de levenscyclus van de pinguïn leren kennen, 

dierennamen noteren, info-filmpje van ‘meester Sander’ over landkaarten & de polen, memorie, 

plaats van de dieren op de pool onthouden, denkspelletjes, spel van Mauro / Iza / Ditte spelen

★ we toch nog graag dieper willen ingaan op deze onderwerpen die met ons project te maken hebben; Inuïten 

en poollicht? Die komen de komende weken nog aan bod tijdens instructiemomentjes & de werktijd! 



★ Kasper het tijdens zijn themakring had over bidsprinkhanen? 

★ we een super leuke tijd beleefden tijdens Kronkeldidoe? We maakten op een leuke, speelse manier kennis 

met heel wat verschillende sporten! 

★ we hard oefenden aan het au-verhaal? Au-woorden die in dit verhaal staan, zijn steeds met au geschreven 

(niet met ou). 

★ we genoten van ‘open klas’ (in alle klassen van het lager wordt op dat moment een rijk aanbod aan 

activiteiten gegeven, kinderen mogen kiezen waar ze werken) en ‘werkwinkels’ (keuze uit verschillende 

‘werkwinkels’ met alle kinderen van het lager - kinderen kiezen op voorhand aan welke creatieve activiteit ze 

willen deelnemen). 

★ we goed inzetten op leesstrategieën; Hoe ziet een tekst er uit? Waarover zou hij kunnen gaan? Wat moet ik 

doen als ik de tekst niet onmiddellijk goed begrijp? 

★ Cisse ons heel wat interessante dingen kon vertellen over de wandelende tak? 

★ Iza heel enthousiast vertelde over de giraf? 

★ we de verjaardag van Ediz vierden?

★ Eva zich al lekker thuis voelt in onze klas? 

★ we elke dag even proberen te lezen en even de tafels oefenen? 

We kunnen nu de maal- en deeltafel van 2 - 3 - 4 - 5 en 10! 

De maaltafel van 9 komt er nog aan voor de vakantie!! 



foto’s











Planning komende weken: 

Belangrijke data & mededelingen 

maandag 20/3 sport maandag 27/3 sport

dinsdag 21/3 dinsdag 28/3

woensdag 22/3 geen lezen + zwemmen voor groep 1 woensdag 29/3 lezen + zwemmen voor groep 2

donderdag 23/3 donderdag 30/3

vrijdag 24/3 vrijdag 31/3 werkwinkel XL

zwemmen 
groep 1
groep 2

Lisette, Ditte, Kasper, Omer, Manon, Jéroom, Tanisha, Mauro, Cisse, Eva en Ediz
Marit, Silke, Lili V., Thias, Ward, Olivia, Camille, Iza, Jason en Lili D. 

evenementen: 

zo 26/3
za 24/6
zo 27/8

PAASONTBIJT
DE KOORDDANSER DANST
OPENINGSFEEST 



andere data: 

25/5 - 26/5

12/6 - 16/6

Warandeklas voor klas 1 en klas 2 (info volgt) 

sportklassen voor klas 1 en klas 2 (info volgt) 

poetskalender

weekend van 25/3

weekend van 22/4

weekend van 6/5

ouders van Lisette
ouders van Jason
ouders van Omer

dank je wel 

★ voor al het poets- klus- leeswerk!!  Dank je wel voor het lezen!

Annelies V. 


