Klasnieuws vlindergroep
editie 2
Wat deden we in de klas?
Rekenen en taal
Het eerste leerjaar oefende op
allerlei manieren de nieuwe
schrijfletter ‘k’.

De jongste vlinders lazen voor het
eerst wisselrijtjes. Het was even
puffen en blazen, maar na een
weekje oefenen gaat het al een
stukje vlotter.

We kunnen intussen al 1 woordje
schrijven ‘ik’.

Het tweede leerjaar oefende rustig
verder. Ze leerden klinkers en
medeklinkers onderscheiden, woorden
met dubbele kopjes schrijven en
oefenden verder op het rekenen tot
20.

Net zoals vorige week was er op
dinsdagmiddag hoekenwerk. Dezelfde
hoekjes kwamen aan bod, zo kreeg
iedereen de kans om alles uit te
proberen.

Thema: op onze school loopt alles op wieltjes
Met een plattegrond van de school
gingen we in duo’s aan de slag op
het schooldomein. Als we ons goed
oriënteren vinden we de tien
schatten.

We leerden in de klas de
onderdelen van een fiets en de
belangrijkste veiligheidsregels.
Op vrijdag oefenden we de
opgedane kennis op het parcours.

Atelier: beeld
Tijdens de beeldlessen stond de
cirkel (het wiel) centraal.. We
gingen op zoek naar ronde
voorwerpen in de klas en knipten
deze daarna zorgvuldig uit.

Met de uitgeknipte cirkels vormden
we ons kunstwerk. Het doel was om
ervoor te zorgen dat er twee cirkels
echt konden draaien en dat de
andere cirkels elkaar overlappen.
Hier kan je de resultaten
bewonderen.

Tijdens een tweede beeldles stond de
scheurtechniek in de kijker. Met de
stroken vormden we een kunstwerk
in 3D.

Op de agenda
woensdag 28 september: dag van de sportclub. Draag allemaal je
favoriete sportoutfit.
donderdag 29 september: schoolreis
vrijdag 30 september: facultatieve vrije dag (geen school)
maandag 3 oktober: pedagogische studiedag
woensdag 12 oktober: openklasdag
maandag 17 oktober: bosdag lager (meer info volgt)
vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging. Draag allemaal je
uniform.
maandag 24 oktober: rapport lager
dinsdag 25 oktober: oudercontact eerste leerjaar
woensdag 26 oktober: oudercontact eerste leerjaar

