
klasnieuws klas 2

Wist je dat…. 

week 19 & 20

★ we heel veel feestjes hadden de voorbije weken? Lili D., Manon en Cisse waren jarig. 

Dank je wel voor al dat lekkers en de mooie cadeautjes! 

★ Lili D. on ontzettend veel vertelde over de ‘reuzenmanta’? 

★ Marit een werkwinkeltje gaf tijdens de keuzetijd; ‘uitrekkaarten’ maken? Wat was haar werkwinkel goed 

voorbereid, alles stond klaar en Marit had een goed plan; veel klasgenoten waren onder de indruk!

★ Lowie en Zeno een werkwinkel ‘voetballen’ gaven aan 6 kinderen van onze klas? 

★ we al heel wat bijleerden over de Noord- en Zuidpool? We leerden al hoe het komt dat we aan de polen 

poollicht kunnen zien, welke dieren er leven rond de polen, we weten nu dat de Noordpool op veel kaarten 

en wereldbollen niet wit is en de Zuidpool wel. Volgende week gaan we aan de slag met het maken van een 

Noord- en Zuidpool in de klas en werken we in hoeken om meer bij te leren over pooldieren. We willen ook 

nog graag weten wat sneeuw nu precies is! 



★ Ditte ons van alles vertelde over de krokodil? 

★ we tijdens de instructiemomenten en de eigen werktijd vooral bezig waren met: samengestelde woorden, de 

tafel van 4, rekenen met sprongen, soorten klinkers herhalen, blokkenbouwsels bouwen aan de hand van een 

foto, rekenen tot 100 met tussenstappen en hoofdletter E en S oefenen. 

★ we oefeningen met tussenstappen als volgt oplossen?: 

★ we heel goed proberen verwoorden wat we doen als we rekenen met de tafel van 4? We gebruiken heel 

duidelijke beelden om de tafel zo goed mogelijk te automatiseren. Zo werkten we nu met pinguïns en 

walrussen op ijsschotsen.  

VERMENIGVULDIGEN : er drijven 4 ijsschotsen met 4 pinguïns rond; dat zijn 4 groepjes van 4, 4 keer 4. 

Vier maal/keer vier is gelijk aan zestien.  

DELEN: we moeten 20 walrussen gelijk verdelen over 4 ijsschotsen; 20 verdelen in 4 gelijke groepjes, 20 

gedeeld door 4 is gelijk aan 5 (walrussen per ijsschots). 

Wist je dat…. 



foto’s







Planning komende weken: 

Belangrijke data & mededelingen 

maandag 6/2 sport maandag 13/2 sport

dinsdag 7/2 dinsdag 14/2

woensdag 8/2 lezen + zwemmen voor groep 2 woensdag 15/2 lezen + zwemmen voor groep 1

donderdag 9/2 donderdag 16/2

vrijdag 10/2 GEEN SCHOOL (teamweekend) vrijdag 17/2 werkwinkel XL

zwemmen 
groep 1
groep 2

Lisette, Ditte, Kasper, Omer, Manon, Jéroom, Tanisha, Mauro, Cisse en Ediz
Marit, Silke, Lili V., Thias, Ward, Olivia, Camille, Iza, Jason en Lili D. 

evenementen: 

zo 26/3 PAASONTBIJT



vakantieperiodes & vrije dagen: 

vrij 10/2

18/2-26/2

17/3

pedagogische studiedag (we vertrekken op donderdagavond met ons team op teamweekend!)

krokusvakantie 

facultatieve vrije dag

poetskalender

weekend van 18/2 ouders van Omer 

dank je wel 

★ aan de ouders van Iza om onze klas te poetsen! Graag tot maandag!

Annelies V. 


