klas

week

Wist je dat …


we de tafel van 2 (met heel veel spelletjes, vaak opzeggen, vaak flitsen, met picknicken verdelen, …), de tientallen tot 100, de doffe ‘e’, woorden met aai-ooi-oei, … leerden?



we genoten van de werkwinkels en het atelier XL? Zalig dat we zoveel keuze hadden
telkens! We konden onder andere kiezen tussen: monsters in pastelkrijt tekenen,
gipsfiguren, herfstboom schilderen, kastanjeknutsels, koekjes bakken, sportstapelen,
halloweenknustels, vleermuizen knutselen, Pokémons tekenen, basketten, ogen leren
tekenen, collages maken, strips lezen, legohuisjes maken, spookjes knutselen, levend
Stratego spelen, buiten werken met Johan in onze tuin, stressballetjes maken, …



Oona ons heel wat vertelde over konijnen? Ze bracht zelf haar konijn eens mee naar
de klas!



Annelies D. ons een verhaal vertelde over Vasco en Matteo die een heel eigenzinnige
en mooie vriendschap hebben? We leerden ook een lied dat bij het verhaal hoorde:
’Niet alles is wat het lijkt!’.



we mochten genieten van enkele korte dansjes tussendoor, super lief! Oona en Kynthia toverden een lach op ons gezicht en ook Geike en Anna toonden hun danstalent!



we de voorbije twee weken heel wat nieuwe zaken leerden? Dit zorgde bij sommige
kinderen voor wat spanning, maar we probeerden dit zo rustig mogelijk en vol
vertrouwen aan te pakken. Al voelde ik wel dat de vakantie voor heel wat kinderen
net op tijd kwam ;-).

Wist je dat …


heel wat kinderen het klas-2-mysterie ontdekten! Het ging natuurlijk over VUUR! Zo
leuk dat we eigenlijk alle invalshoeken (gezellig, gevaarlijk, heel krachtig, vele kleuren,
vuurstof nodig, zelf vuur maken, brandweer, …) konden bespreken aan de hand van
informatie die de kinderen zelf meebrachten. Dank je wel voor de support thuis!



Jef donderdag en vrijdag voor de vakantie thuis in quarantaine moest blijven?
Hartverwarmend om te zien dat iedereen van de klas veel moeite deed om Jef er toch
‘bij’ te hebben.



Amira een heel interessante kring gaf rond parkieten?



we al heel wat prachtige vrije teksten schreven? Deze keer vertelden we ze trots in
kleine groepjes aan elkaar.



we al heel veel zaken bijleerden rond ons project ‘stenen’? We hadden het onder andere over een meteoriet, een komeet, vallende sterren, de steentijd, fossielen, … We
weten hoe bakstenen gemaakt worden, dat glas gemaakt wordt van zand, wat ‘kalk’ is
(en waarom sommige kalkstenen stinken!?), … . We luisterden naar het verhaal van
‘Max en de toverstenen’ en maakten onze eigen toversteen/knuffelsteen. Ons project
is zo interessant en we hebben nog zoveel ideeën dat we zeker nog een weekje nodig
hebben na de vakantie :-)



we ontzettend goed werkten tijdens de eigen werktijd? Dat gaat echt vlot! Het gaat zo
goed dat Annelies soms een groepje apart kan nemen en uitleg geven aan de
kringtafel. Waauw!



we een bewijsje maakten bij Annelies D. rond kloklezen? Je kan het terugvinden in
onze blauwe map.



we ons vrije tekstenschrift mee mochten nemen naar huis?



we onze sportzak mee namen naar huis? Zo kan hij fris gewassen terug komen naar
de klas na de vakantie.

sfeerbeelden

Komende week
MAANDAG

sport voor de volledige klas

Voorlopig kunnen we niet gaan zwemmen.

Komende tijd
19 december tot en met 3 januari

kerstvakantie

Woensdag 20 januari 2021

halve pedagogische studiedag

Vrijdag 12 maart 2021

facultatieve vrije dag

13 februari tot en met 21 februari

krokusvakantie



In de boekentas van jullie schat konden jullie het mapje met de bewijsjes vinden en
het vrije teksten schrift. Graag terug meebrengen maandag! Bedankt!



We hebben de gewoonte in de Koorddanser om rond de herfstvakantie
oudergesprekken te plannen met de nadruk op het welbevinden van jullie oogappel.
Hoe stelt hij/zij het? Hoe voelt hij/zij zich? Vindt hij/zij zijn/haar draai in de klas?
Deze oudergesprekken zullen digitaal doorgaan op zaterdag 21/11 en zaterdag 28/11.
Ik stuur jullie hiervoor een apart mailtje.

Lieve groetjes, Annelies

