
Schooljaar 2022 - 2023 
Week 4 - 5 

s 1 
 
 



 

Taal: technisch lezen 
 

We kennen nu al bijna alle letters van kern start en 

kern 1. Op het letterbord hiernaast kan je zien 

welke letters dat zijn.  

 

De eerste woorden werden gelezen. Omdat dit nog 

niet voor iedereen evident is, blijven we ook de 

klankoefeningen nog een tijdje aanhouden. Een 

woord bestaat namelijk uit een verzameling van 

klanken/letters.  

Woorden hakken in afzonderlijke 

letters/klanken hebben we nu al goed onder de 

knie, maar de klanken/letters ‘plakken’ tot een 

woord is nog moeilijk voor sommige leerlingen. 

Hier ligt de basis van het lezen. Nog even oefenen 

dus! 

 

Volgende week zijn de twee eerste kernen afgerond 

en dan krijgen we de knipkaartjes mee naar huis. 

Het is belangrijk om deze kaartjes elke dag te 

oefenen tot ze helemaal uit het hoofd gekend zijn. 

Op die manier kunnen we het lezen optimaal een 

kans geven, want als de letters niet voldoende 

gekend zijn, kan het lezen onmogelijk lukken. 

Dezelfde knipkaartjes (flitskaartjes) zitten ook al in 

onze bank, om ook in de klas elke dag te oefenen.  



  

Onze eerste leeskaarten 
& 

leesboekjes van kern 1 
 

(of bij wie al lukt: kern 2, 3, 4) 



 

 
  

Onze werkboekjes van taal 
 
 

Taal: schrijven 
 

We proberen elke leesletter ook 
meteen om te zetten naar 

geschreven taal.  
 

Vanaf nu maken we een 
duidelijk verschil tussen 

LEESletters en SCHRIJFletters. 
 

In klas 1 schrijven we namelijk 
enkel nog in SCHRIJFletters!  

 
 
 



Rekenen 
 
Deze week namen we het cijfer 6 onder de loep.  

(De hoeveelheid, het kwadraatbeeld, de schrijfwijze, de relatie tot de 

buurcijfers,…) 

 

We plaatsten ook de getallen tot 10 op de getallenlijn. 

 

We oefenden verder op het tellen van hoeveelheden en de 

kwadraatbeelden tot 10. 

 

 



  

Inoefenen! 
 

Op maandag automatiseren we de leerstof in hoeken.  

 

 

 

 



  

De dokter van het CLB kwam op bezoek  
voor de controle op de ontwikkeling van het zicht, gehoor, tanden 

en groei en onze vaccinatie. 

 

Wat zijn we toch dapper! 💪 

 

 

 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

Hiep hiep hoera Pepijn! 
 

Bedankt voor de 
overheerlijke pannenkoeken! 
 



Een thuis-gevoel creëren is 
onze eerste en belangrijkste 
taak, dus polsten we even hoe 
we ons voelden de allereerste 
schooldag…. En vooral, hoe 
voelen we ons nu? 
 
 

Op de sportspeelplaats gaan we 
voluit: voetballen, skeeleren, 

steppen, waveboarden,… 
Breng gerust je eigen spullen 
mee, maar vergeet ze vooral 

niet te naamtekenen! We geven 
ze een plaatsje in de houten 

blokhut naast onze 
verzamelplaats 

Werkwinkels 

Dinsdagnamiddag namen we terug deel aan de 

werkwinkels van het lager.  

 

Yihaa, waw, joepie, tof, cool!  
 

 





Dankjewel 

Een dikke dankjewel aan de ouders van Vic om de klas de 

klas zo netjes te poetsen!🌷 

 

Poetsweek 

Wie poetst er volgend weekend de klas?  

De ouders van Aida      Alvast bedankt! 🌷 

 

Ik geef de sleutel steeds mee in een groene poetsmap met 

bijhorende info. 
 

Er is wat basismateriaal voorzien in de klas; zoals een vod, 

een dweil, een borstel, trekker, emmer, stoffer en blik, 

allesreiniger en vloerproduct.  

Bereikbaarheid 

• Je kan mij steeds mailen op: 

klas1@dekoorddanser.be 
 

• Bij dringende zaken graag steeds de school 

contacteren op het nr.: 051/48.85.76 
 

• GSM.nr. opvang: 0476/41.53.30 
 

• Na de schooluren ben ik elke dag aanwezig op school 

tot 16u30 en op dinsdag tot 17u30 (dan ben ik te 

vinden in het keukentje voor de teamvergadering). 
 

• Op woensdag vertrek ik helaas heel snel (quasi 

onmiddellijk na het muziekje), om mijn oudste 

dochter van school af te halen.  

 
 



Overzicht zwemdata 

Groep 1: Pepijn, Gioia, Noor, Nairo, Eva, Meryem, Vic, Jef, Aida, Felicia. 
 
  
Groep 2: Liam, Arion, Annabel, Anemone, Kareem, Lotte, Bryan, Victor, Jasmien, Eppo. 
  

5 oktober: groep 1 

12 oktober: groep 2 

19 oktober: pedagogische 
studiedag! 

26 oktober: groep 1 

 
Herfstvakantie 
 
9 november: groep 2 

16 november: groep 1 

23 november: groep 2 

30 november: geen zwemmen 
voor ons! (klas 5 gaat zwemmen) 

7 december: groep 1 

14 december: groep 2 

21 december: groep 1 

     

 
Paasvakantie 

 

19 april: groep 2 

26 april: groep 1 

3 mei: groep 2 

10 mei: groep 1 

17 mei: groep 2 

24 mei: groep 1  

31 mei: groep 2 

7 juni: groep 1 

14 juni: geen zwemmen voor 
ons! (klas 5 gaat zwemmen) 

21 juni: groep 2 

28 juni: geen zwemmen 
 
    

 
Kerstvakantie 
 
11 januari: groep 2 

18 januari: groep 1 

25 januari: groep 2 

1 februari: groep 1 

8 februari: groep 2 

15 februari: groep 1 

 
Krokusvakantie 
 
1 maart: groep 2 

8 maart: groep 1 

15 maart: groep 2 

22 maart: groep 1 

29 maart: geen zwemmen voor 
ons! (klas 6 gaat zwemmen) 

 
      



      
          2022 - 2023 

 
 

 
Woensdag 19 oktober 2022 : halve pedagogische studiedag 
 
Van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022 : herfstvakantie 

 
Vrijdag 11 november 2022 : wapenstilstand  

 
Van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 : kerstvakantie 
  
Vrijdag 10 februari 2023 : pedagogische studiedag 

 
Van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023: krokusvakantie 
 
Vrijdag 17 maart 2023: facultatieve vrije dag  

 
Van zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april 2023 : paasvakantie 

 
donderdag 18 mei 2023 : Hemelvaartsdag en vrijdag 19 mei 2023 : vrije dag 
 
maandag 29 mei 2023:  pinkstermaandag : vrije dag 

 
begin zomervakantie : vrijdag 30 juni 2023 om 12u10 
  

 



 
 
 
 

 
 
           
          2022 - 2023 

 
 
Uiteenzetting ‘Freinetvisie binnen De Koorddanser’: dinsdag 4 oktober 2022 
 
SOBER MAAL : vrijdag 7 oktober 2022 
 
KERSTHAPPENING : vrijdag 16 december 2022 

 
KERSTMAALTIJD MET KERSTSTERREN (in de klas): vrijdag 23 december 2022 
 
KOORDDANSERFUIF: zaterdag 28 januari 2023 

 
Het team gaat op TEAMWEEKEND : van donderdagavond 9 februari 2023 tot  zondagmiddag 12 februari 2023 
 
PAASONTBIJT: zondag 26 maart 2023 

 
GROEIFEEST (voor de kinderen van klas 1) : zaterdag 29 april 2023 ; aanvang 10u.00 ;  
einde voorzien om 12u.00 

 
WARANDEKLAS: klas 1 & 2: dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2023 
 
SPORTKLASSEN : klas 1 en 2 : van maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni 2023 
 
DE KOORDDANSER DANST : zaterdag 24 juni 2023 

 
OPENINGSFEEST schooljaar 2023-2024 : zondag 27 augustus 2023 om 16u.00

 
 
 



 


