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Nieuws uit het 1ste leerjaar 

Beste ouders, 
 
De leerlingen gaan echt met rasse schreden vooruit!  
Ze werken heel flink in klas en zijn enorm leergierig! 
Een overzichtje van het klasgebeuren van de afgelopen maand 
kunt u hieronder lezen.  
Op de klasblog staan ook nieuwe foto’s!  
Veel lees– en kijkplezier! 

Wiskunde 

We werken volop in boekje 5 van Wisse.  
De oefeningen met de tunnel (8 + . = 10) lukken 
ook steeds beter.  
De splitsingen tot 10 proberen we vaker en vaker 
uit ons hoofd. Het is de bedoeling dat we deze 
paraat kennen! Elke dag wat splitskaartjes  

oefenen kan hierbij enorm helpen. 
We hebben de getallenas uitgebreid tot het getal 20. Roefie 
heeft nu 20 vriendjes! We oefenen de getallen in.  
We weten ook reeds dat er een tienzak is.  
Voorbeeld: 12 bestaat uit een tienzak en 2 losse 
                 20 bestaat uit 2 tienzakken 
De optellingen en aftrekkingen tot 20 worden ingeoefend met 
de getallenas en met ons tovertrucje!  
We onderzochten ook voorwerpen in de klas en vergeleken ze 
met 1 meter! Wat is groter, kleiner of gelijk aan 1m! 
 
 
 

De kinderen hebben alle steunwoorden gezien.  
Deze woorden hangen op in onze klas met  
bijhorende prent. Bij elk steunwoord hoorde  
telkens een letter, waar extra aandacht naartoe 
ging. Al die letters hangen aan de letterlijn.  
Vanaf nu wordt er niet meer gewerkt met aparte 

woorden en letters. De kinderen hebben nu een goede basis om 
moeilijkere woorden te leren. Vanaf kern 7 worden verschillende 
lees-en spellingsmoeilijkheden geleerd.  
Enkele voorbeelden: woorden lezen en herkennen met hoofdlet-
ters (Kim, Boom, …), woorden met –sch (school, schaap, …), woor-
den met –ng (ring, zing, tang, …), woorden eindigend op –b of –d 
(web, bed, …) en nog veel meer. 
Deze lees- en spellingsmoeilijkheden worden telkens op  
verschillende manieren ingeoefend in klas. Om deze leerstof vlot 
te kennen en te kunnen toepassen, blijft dagelijks lezen enorm 
belangrijk zowel in klas als thuis!  
Regelmatig wordt ook een dictee afgenomen. Ook dit kunt u wat 
oefenen met uw kind door enkele woordjes eens te dicteren 
thuis. 
We kijken ook af en toe naar de film ‘Ik Mik Loreland’.  Mik gaat 
op zoek naar letters om woorden van te maken in Loreland.  
Karbonkel wil haar letters echter afnemen! De geziene leerstof 
komt zo aan bod. 

We hebben tweelingclowns geschilderd door  
telkens een afdruk te maken! We maakten zelf 
kledij uit stof voor de knuffels van de klas! 
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!  Memo  !  

 

 
GRAAG UW KIND VOORZIEN VAN  
GEMAKKELIJKE KLEDIJ VOOR DE TURN-EN  
ZWEMLESSEN AUB!  
VOOR DE ZWEMLESSEN IS EEN BLAUWE  
BADMUTS NODIG! GRAAG STEEDS MEEGEVEN MET UW 
SPRUIT!  
ZWEMLESSEN OP 25 FEBRUARI EN 11 MAART! 
 
 

 

      
 
 
KROKUSVAKANTIE VAN MAANDAG 4 MAART T.E.M 
ZONDAG 10 MAART! 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP WOENSDAG 20/3/2019 STAAT ER EEN  
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG GEPLAND!  
ER IS DAN GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

We maakten een katrol om het (thema 
‘Beestenboel’ af te sluiten. De leerlingen gingen 
ijverig aan de slag met divers materiaal.  
Ze hebben heel wat uitgeprobeerd om tot een 
mooi resultaat te komen! Wat was iedereen fier 
toen de katrol echt werkte! 

Nu zijn we gestart met het thema ‘Piraten’. We maakten reeds 
een plattegrond van de speelplaats en van een boot.  We leerden 
heel wat nieuwe woorden en weetjes bij.  
Binnenkort zullen we werken rond drijven en zinken. 
Dikketruiendag viel op 12 februari! Ook onze school nam deel!  
De leerlingen konden een workshop kiezen! Bedankt aan alle  
helpende handen! De kinderen waren enthousiast! 
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