klas 2
week 30, 31 & 32

★ Kasper ons wist mee te nemen in de wereld van de
papagaaiduiker? We waren zo enthousiast dat we uiteindelijk bij
het thema ‘plastic soep’ in de oceanen terecht zijn gekomen. We
werkten er onverwacht een hele middag rond. Dat de planning
wat in duigen viel, zorgde voor heel wat hilariteit ;-)
★ we ons laatste atelier hielden? Vanaf nu nemen we op
dinsdagnamiddag deel aan de werkwinkels met alle lagere
klassen.
★ we de tafels heel goed blijven oefenen? Het is echt van groot
belang dat de gastjes volgend schooljaar vlot kunnen starten
met het aanleren van de tafels van 6,7 en 8 - dat kan alleen maar
als alle andere tafels goed en vlot gekend zijn.
★ we het mysterie konden ontrafelen? We leerden heel veel over
onze tanden!
★ we

werkten

enkele

keren

in

verschillende

workshops:

weetjesboeken lezen, Osmo, tafelpuzzels, nieuw denkspel
ontdekken,

piratenspel

spelen,

blokkenbouwsels

bouwen,

plattegronden herhalen, … heel wat leerstof die we tot nu toe
leerden, kwam aan bod!

★ Neveen ons veel bij leerde over de ijsbeer? Wat een prachtig
dier!
★ de mama van Liam van de rode klas voor een leuke pauze
zorgde? We mochten even sporten/dansen op de trampolines!
★ we leerden alle hoofdletters!! Volgende week oefenen we zo nog
even goed in, we houden elke dag een hoofdletterdictee. We
oefenen nu vooral verder op het kleiner schrijven, schrijven op 1
lijn, goede verbindingen maken, … Als we het gevoel hebben dat
we alle hoofdletters goed kunnen; dan houden we een
hoofdletterfeest!
★ we leerden onze volledige naam & adres heel netjes en correct
schrijven, geen makkelijke oefening!!
★ we gestart zijn met een nieuw project? GROEIEN! We werken
samen aan klas 1 aan dit thema. We maken onze eigen
levenslijn, onderzoeken hoe bomen/planten/bloemen groeien,
filosoferen over groeien, laten een vrije tekst ‘groeien’ met een
vriendje (we tekenen elk een stukje van de tekening en schrijven
samen een mooie tekst), …

Maandag 30/5
★ sport!
Dinsdag 31/5
★ werkwinkel met alle lagere klassen
Woensdag 1/6
★ zwemmen voor groep 2
Lieze, Warre, Liana, Eljin, Hannah, Ruben, Neveen, Amira, Helle

Vrijdag 3/6
★ we lossen het klas-2-mysterie op!
Woensdag 8/6
★ zwemmen voor groep 1
Rémi, Storm, Lukas, Heike, Kasper, Oona, Sem, Ariana, Zeno, Nand

Oudergesprekken:
https://docs.google.com/document/d/1n1FvXTKpxLpFGe9-VIRTJrRtWf2gETvJS2T8mKB0L70/edit?usp=sharing

via deze link kan je intekenen voor jullie oudergesprekje.
★ 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 kregen jullie via mail - graag de vervoerlijst invullen!
★ overnachting op school op dinsdag 21/6!
Info rond praktische zaken mogen jullie snel verwachten!
★ 25 juni: De Koorddanser danst!
★ maandag 27 juni: Krekelzwemmen; we gaan zwemmen naar de
Krekel met de volledige lagere school. Klas 1&2 gaan met de bus
naar Izegem, daarna picknicken we en dan plonzen we in het
buitenzwembad.
★ donderdag 30 juni 2022 om 12u10: start zomervakantie
★ 28 augustus 2022: openingsfeest van 16u - 17u30.
Graag tot maandag!
Annelies V.

