klas 2
week 28 & 29

★ Storm ons heel wat te vertellen had over de kikker?
★ we ons klas 2 mysterie op konden lossen dankzij alle info die we
thuis vonden? Zo weten we nu dat anemoonvisjes & anemonen
prachtig samenleven.
★ we heel vaak onze tafels oefenden in de klas? We doen dit op
allerlei verschillende manieren; flitskaartjes, spelletjes, Bingel,
Osmo, tafelpuzzels, … Ik merk dat toch wel wat kinderen nogal
gefrustreerd zijn omdat ze de tafels niet (vlot genoeg) kennen.
Graag dus ook intensief oefenen thuis!
★ de tweede beurt van ons ‘klein atelier’ erop zit?
★ Nand vol passie vertelde over zijn lievelingsdier: de slak?
★ we bij Annelies D. in de Petteflet leren over kg en gram? We
pasten deze kennis onmiddellijk toe bij het maken van …. ;-)
★ we ons lezen een extra boost willen geven? We starten onze dag
met 20 minuutjes lezen in ons leesboek + lezen geregeld
leesrijtjes luidop bij Annelies tijdens de werktijd.
Graag nog eens een oproep om boekjes te kiezen die passen bij het leesniveau van
je schat! Die bevorderen het lezen, boeken die te moeilijk zijn ontmoedigen en zijn
vaak niet leesbevorderend.

Maandag 9/5
★ sport!
Dinsdag 10/5
★ mini- atelier
Woensdag 11/5
★ zwemmen voor groep 1
Rémi, Storm, Lukas, Heike, Kasper, Oona, Sem, Ariana, Zeno, Nand

Vrijdag 12/5
★ we lossen het klas-2-mysterie op!
Woensdag 18/5
★ zwemmen voor groep 2
Lieze, Warre, Liana, Eljin, Hannah, Ruben, Neveen, Amira, Helle

Op de allereerste schoolkalender van dit schooljaar stond vermeld dat
klas 1 & 2 op zeeklassen zouden gaan. Deze datum werd helaas door
het jeugdverblijf zelf geannuleerd, omdat er na corona enkel nog voor 2
overnachtingen geboekt kan worden.
Nu merken we op dat die datum nog steeds op onze website vermeld
staat. De overnachting aan zee gaat dus niet meer door, maar we
broeden wel op een fijn alternatief; we zijn van plan
een overnachting op school te organiseren op dinsdag 21/9!
We brengen jullie binnenkort op de hoogte van alle praktische zaken!

★ donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei: Hemelvaart + vrije dag
★ maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag (=vrije dag)
★ week van maandag 13/6-17/6: sportklassen samen met klas 1
info rond vervoer + andere praktische zaken volgt binnenkort!
★ 25 juni: De Koorddanser danst!
★ donderdag 30 juni 2022 om 12u10: start zomervakantie
★ 28 augustus 2022: openingsfeest van 16u - 17u30.
Graag tot maandag!
Annelies V.

