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Wat deden we in de klas?
Rekenen en taal
Deze week stonden enkele toetsen op
het programma. De eerste leerstof is
officieel afgerond.
Op naar het volgende!

Het tweede leerjaar hernam de
leerstof rond ’het twintigveld’. Dit
doen we als voorbereiding op het
honderdveld. Spannend!

We lazen voor het eerst in duo’s.
Het tweede leerjaar wordt een
helper, het eerste leerjaar oefent op
het lezen.
Wat waren ze allemaal fier.

Het eerste leerjaar oefende de geziene
leesletters in aan de hand van een
spelletje. Er heerste opperste
concentratie en we hadden heel veel
plezier.

Tijdens het creatief schrijven gingen
we alle geziene woorden stempelen,
knippen en schrijven. Zo ontdekken
we dat letters er soms wat anders
uitzien.

Tijdens het hoekenwerk deze week
gingen we aan het werk met de
tufftray. Het eerste leerjaar moet met
een pluim letters zoeken en
aanduiden op een kaartje. Het
tweede leerjaar moet de
woordenschat rond ’indianen ’
puzzelen met de juiste letters.
De andere hoeken zijn:
schrijfpatronen schrijven in een
tipi-tent, een techniekhoek waarbij
we tipi’s en totempalen proberen
na te bouwen en een rekenspelletje
met dobbelstenen.

Project: Indianen
Deze week hebben we ons vorige
thema afgerond en een kort nieuw
project gestart rond indianen.
Tijdens de eerste les dachten we na
over indianen en noteerden we
onze voorkennis.

Tijdens de tweede lessen vergeleken
we de levenstijl en de kledingstijl
van de indianenstammen met die
van ons.

Daarna gingen we buiten aan de
slag met natuurlijke materialen. We
ontwierpen in groepjes onze eigen
indianenoutfit.

Atelier: drama
Tijdens de dramalessen legden we
de focus op emoties. (verlegen,
razend, enthousiast . . . ) Eerst
deden we dirigentje met gevoelens,
daarna maakten we in duo’s een
korte sketch waarbij we niet
mochten spreken en de groep onze
emotie moest raden.

Sport
We konden deze week sporten in 5
bewegingshoeken. Er was een
evenwichtshoek, een baskethoek, een
voetbalhoek, een fietshoek en een
bewegingsparcours. Wat was het
fijn!

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

