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 !  Memo  !  

 

 
  
 
 HERFSTVAKANTIE van maandag 28/10/2019 

t.e.m zondag 3/11/2019! 
 
 Graag een pakje koekjes voor de maand november. 
 
 Op maandag 4/11/2019 gaan we zwemmen. Trek je 

kind gemakkelijke kledij aan aub! (geen kousenbroek)
Dit bevordert het aan– en uitkleden! 

 
 
 
 
 
 Op vrijdag 8/11/2019 gaan we een ganse dag naar 

de kinderboerderij! 
 
 
 
 
 
 Op maandag 18/11/2019 komt de verpleegster van 

het CLB langs op school voor een 1ste opvolging. 
 
 Rapport met ouderavond op donderdag 28/11/2019! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Teken je even voor  
Gelezen?  

Wereldoriëntatie 

We hebben volop gewerkt rond het thema ‘Mijn lijf’.   
We deden proefjes om de smaak te herkennen van  
verschillende voedingsmiddelen.  We proefden zuur-zoet-
bitter en zout! Gezonde voeding kwam eveneens aanbod. 
We hebben ook gewerkt rond tandverzorging. We  
poetsten de tanden in klas. De groei van mens-plant en 
dier werd ook besproken en tot slot leerden we over ziek 

zijn en ernstige verwondingen.  Een EHBO-helper kwam dit nog eens 
extra uitleggen en demonstreren voor ons! 
Enkele sfeerbeelden hieronder! Neem ook eens een kijkje op de blog! 

 
 
 



De kinderen van het eerste leerjaar hebben flink gewerkt de  
afgelopen weken!  
In de nieuwsbrief krijgt u hiervan een overzichtje! 
 

Het eerste werkboekje is reeds afgewerkt!  
We werken nu volop in werkboekje 2.  
We leerden al heel wat!  Even overlopen:  
 We leerden getallen splitsen. We gebruiken hier-

voor klassikaal ballen en de ballenbak.  De kindjes  
         gebruiken schijfjes. 
 We bouwden huisjes voor Wisse met blokken.  
 We leerden gelijk en niet gelijk.  
 Tijdens de meetles wogen we verschillende voorwerpen. We  

hebben geschat en gewogen.  
 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisse werd 6 jaar! Samen met zijn 
vriend Roefie bouwden we een  
feestje! Gelukkige verjaardag,  
Wisse! 
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Nieuws uit het 1ste leerjaar 

 
De jarigen van de maand zijn Finn, Sulafa, Alizée 
en Laura!  
Dikke proficiat voor onze 4 jarigen! 
 
   HIEP HIEP HOERA 

Wiskunde 

 

Tijdens de lessen MV oefenden we volop ons dansje voor het  
familiefeest in! We dansen op liedjes van Alladin. 
We versierden een foto in de sfeer van prinsen en prinsessen. 
We maakten ook zelf kraspapier om bij de kapstokken te hangen. 
 

Muzische vorming 

 
 
 
 
 

Nederlands 

De woordjes en de letters van kern 2 van Veilig  
Leren Lezen zijn gekend en ingeoefend. De letters 
zijn opgeschreven. We zijn volop bezig met kern 3. 
We oefenen dit op diverse manieren in. 
Verder wordt er intensief geoefend op het hardop 

lezen in klas. Ook regelmatig thuis lezen is een must! Zo gaat 
het lezen en herkennen van woorden /letters steeds vlotter!  
Dit kan in het leesboekje van klas, maar andere boekjes kunnen 
uw kind ook enorm stimuleren! Kijk gerust eens in de  
bibliotheek! U kunt er gratis boeken ontlenen! 
Ook voorlezen voor uw kind helpt voor de leesontwikkeling! 
 
 


