klas

week

Wist je dat …


We deze week Gloria en Lowie mochten verwelkomen? We zijn nu een klas van 21!

Welkom !



Berlijn een themakring gaf over ‘het nijlpaard’? De tweede klassers bleven maar vragen stellen, nieuwe weetjes aanbrengen over dit machtige dier! We bekeken filmpjes
over het nijlpaard, het wrattenzwijn, de leeuw en de olifant. Hmmm… Misschien een
nieuw project?



we leerden het 100-veld kennen! We oefenden het heel goed in; werkten in ons
rekenboek, kleurden 100-veld kleurplaten, oefenden op Bingel en ’speelden’ met het
honderdvel.



er dinsdagnamiddag ‘open klas’ was? Heerlijk om alle kinderen te zien genieten van
zoveel verschillende activiteiten!



we nog even ‘de meter’ herhaalden? Om die nog eens heel concreet te zien, kregen
we allemaal een strook die precies 1 meter lang was. Met de ‘echte’ meetlatten
gingen we op zoek naar voorwerpen die precies 1 meter lang zijn.



Het voor heel wat kinderen terug wat ‘landen’ was na de vakantie, eventjes terug
thuis komen in onze Koorddanser en in onze klas; Er waren dus wel wat kringgesprekjes nodig ;-)

sfeerbeelden

Komende week
MAANDAG

sport voor de volledige klas

WOENSDAG

zwemmen voor de blauwe groep!
Otto, Jef, Geike, Berlijn, Senne, Massio, Zeno, Kythana en Amira.

Komende tijd
Woensdag 20 januari 2021

halve pedagogische studiedag

Vrijdag 12 maart 2021

vrije dag

13 februari tot en met 21 februari

krokusvakantie

3 april - 18 april 2021

paasvakantie

Donderdag 13 mei 2021

Hemelvaart, geen school

Vrijdag 14 mei 2021

vrije dag



Ouders die graag de bewijsjes even bekijken; die zijn te vinden in de dunnen blauwe
map in de boekentas!



We leerden deze week de maaltafel van 5. Komende week komt de deeltafel er aan.
Graag de tafels geregeld oefenen thuis; je bewijst er je schattebout een grote dienst
mee :-)
bewijsjes van de tafels zijn ook te vinden in de bewijsjesmap



De week voor de krokusvakantie krijgen de tweedeklassers een rapportje mee naar
huis rond rekenen, taal en sport. Het rapport over executieve functies en de karakterschets krijgen ze in juni. Er staan geen algemene oudercontacten gepland rond de
krokus. Ouders die toch graag een gesprekje inplannen mogen dit natuurlijk zeker
vragen. Ouders die ik heel graag zelf eens wil spreken, stuur ik een mailtje.

Lieve groetjes

Annelies

