Klasnieuws
Klas 3

Schooljaar 22-23
Week 7 en 8

We vierden de verjaardag van Ingeborg met heerlijke popcorn gemaakt in de klas.

Hannah werd 8 jaar op 16
oktober! Proficiat Hannah!

Oona maakte een mooie mindmap over de koolmees.
We zochten ook op welke andere mezen er nog bestaan.

De voorbije weken leerden we heel wat bij. Een greep uit onze
leerstof:
We leerden alles over het alfabet en alfabetisch rangschikken. We
oefenden dit op heel veel manieren:

We leerden getallen lezen en schrijven tot aan 1000. We oefenden
de getallen met ons MAB-materiaal.

Soms splitsen we de klas in groepjes en mogen we gaan werken
bij Johan. Hier zijn we oefeningen aan het maken van begrijpend
lezen.

Heerlijke soep met boterhammetjes. Hier genieten we van
het sober maal. De volledige
opbrengst gaat naar het kindertehuis “Saranalaya” in
Zuid-Indië.

Enkele beelden van de voorbije sportlessen.
Toestelturnen:

looptest

Veldloop in Ter Brocht waarbij Rémi een derde
plaats wegkaapte!

De afgelopen twee woensdagen was er geen Franse taalinitiatie
maar werkten we verder aan ons zeeproject samen met klas 4. We
maakten een zeekrant en speelden een piratenquiz.

Het was zwoegen geblazen de afgelopen weken om alle informatie
te verzamelen en te ordenen in een mindmap. Samen met klas 4
werd alles klaargezet en ingeoefend. Mariekes nest en de klassen
1 en 2 vereerden ons met een bezoekje. Ook Rosita en Wim waren van de partij. Dankjewel aan alle ouders, grootouders, tantes
en nonkels want door jullie werd de

DEZE WEEK
Dinsdag: zwemmen
Donderdag: sport (sportgerief mag mee naar huis om eens te
wassen)
In de voormiddag oefenen en trainen we op fietsvaardigheden
met “meester op de fiets”. Graag je eigen fiets meebrengen die
dag!!
Vrijdag: werkwinkel XL
Ik ben nog steeds op zoek naar vervoer om vrijdagvoormiddag en
vrijdagnamiddag naar het bos te kunnen. Wie kan me helpen?
VERDER
11 november: wapenstilstand (geen school)
16 december: kersthappening

