
klasnieuws klas 2

Wist je dat…. 

week 4&5

★ we onze eerste ‘eigen werktijd’ best wel spannend vonden? 

★ we hoorwoorden met meerdere medeklinkers goed oefenden? 

★ we tweeklanken als eu, ui, uu herhaalden en veel schreven? 

★ we extra inzetten op het juist schrijven van moeilijke verbindingen (vr,br,wu, …)? 

★ we genoten van de werkwinkels? 

★ we onze eerste vrije tekst schreven? We proberen nu eerst te schrijven en dan pas te tekenen! 

★ we kei-goed werken tijdens workshops? Dat verloopt echt vlot! 

★ heel wat kinderen staan te popelen om een eigen werkwinkeltje te geven tijdens de keuzetijd? 

★ we het tijdens de kring hadden over: lef hebben, moed vinden, doorzetten, orkanen, flitspalen, boetes, onze 

wereldbol, eerlijk zijn, verkiezingen, frisse/gezonde lucht, wegwerp plastic, …. ? 

★ we ons project rond de boerderij afgesloten hebben met een toffe uitstap naar ‘Bokkeslot’? 











Planning komende weken: 

Belangrijke data & mededelingen 

maandag 3/10 sport maandag 10/10 sport

dinsdag 4/10 werkwinkels 
UITEENZETTING : ‘Freinetvisie binnen De Koorddanser’ 
door Wim! 

dinsdag 11/10 klein atelier 

woensdag 5/10 zwemmen voor groep 1 woensdag 12/10 zwemmen voor groep 2

donderdag 6/10 donderdag 13/10

vrijdag 7/10 sober maal: we eten samen 
boterhammen in de klas! 

vrijdag 14/10

zwemmen 
groep 1 Lisette, Ditte, Kasper, Omer, Manon, Jéroom, Tanisha, Mauro, Cisse en Ediz

groep 2 Marit, Silke, Lili V., Thias, Ward, Olivia, Camille, Iza, Jason en Lili D. 



evenementen: 

di 4/10 UITEENZETTING : ‘Freinetvisie binnen De Koorddanser’

vrij 7/10 sober maal 

vrij 16/12 kersthappening 

vrij 23/12 kerststerren smullen in de klas 

vakantieperiodes & vrije dagen: 

ma 3/10 vrije dag 

woe 19/10 halve pedagogische studiedag - geen school 

29/10-6/11 herfstvakantie 

vrij 11/11 wapenstilstand - geen school 

24/12-8/1 kerstvakantie 



poetskalender

weekend van 8/10 ouders van Omer

weekend van 22/10

weekend van 12/11

ouders van Iza

ouders van Jéroom

weekend van 26/11 ouders van Ediz

weekend van 10/12 ouders van Lisette

dank je wel 

om onze klas te poetsen David en Joke (ouders van Jason)! 

 Graag tot maandag!

Annelies V. 


