
Nieuws uit het 2de leerjaar 

 

schooljaar 2019 – 2020                OKTOBER 

 

Beste ouders,  

 

Het is alweer tijd voor de tweede nieuwsbrief. Wat gaat 

de tijd snel in het tweede leerjaar.  

 

Gelieve de ‘memo’ zeer aandachtig te lezen. Er staan terug 

een aantal belangrijke datums in.  

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om mij te 

contacteren.  

 

Groetjes juf Skrolan  

 

 

P.S.: Kijk regelmatig eens naar de klasblog. Hier kunt u heel 

wat foto’s vinden van activiteiten binnen –en buiten de klas 

maar ook heel wat extra informatie.  
 

 

WISKUNDE 

 

 

Ons eerste werkboekje is reeds afgewerkt. Dit betekent 

dat wij nu gestart zijn met werkboekje 2 en dat wij leren 

tellen tot 100!  

 

Wij leerden ondertussen met sprongen van 10 tellen.  

Daarnaast leerden wij ook om op een minder 

gestructureerde getallenlijn, de getallen te situeren.  

 

Samen met Wisse hebben wij ook waterspelletjes 

gespeeld. Hier herhaalden wij het begrip: 1 liter.  

 

Verder leerden wij ook al om getallen met elkaar te 

vergelijken. We bekeken hun waarde.  

 

Daarnaast leerden wij via een aantal spelenderwijze 

activiteiten het begrip: het spiegelbeeld.  

 

Nog voor de vakantie zullen wij leren om zuivere tientallen 

met elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld: 40 + 40 = 80  

 

  



NEDERLANDS 

  

THEMA 2 ‘IK VOEL ME COOL!’  

Thema 2 hebben wij net afgerond.  Dit thema stond 

volledig in het teken van sprookjes.  

Om dit thema af te sluiten schreven de kinderen een eigen 

vervolg op het sprookje ‘Hans en Grietje’. Met behulp van 

een aantal prenten gingen ze aan de slag.  

Een thema wordt telkens afgerond met een aantal toetsen.  

Gelieve de toetsenmap elke week daarvoor eens in te 

kijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELLING 

Elke week wordt een nieuw woordpakket aangebracht. 

Ik raad aan om de woordjes ook eens geregeld te dicteren 

aan uw zoon of dochter.  

 

Volgende moeilijkheden kwamen deze maand aan bod:  

• Woordpakket 4: woorden met ui 

• Woordpakket 5: ie of ei 

• Woordpakket 6: a, o, u en ee op het einde van een 

woord. 

 

 

 



WERELDORIËNTATIE 

  

THEMA 2: ‘DIT IS ONZE SCHOOL’ 

Hier leerden wij vooral werken met plattegronden. We 

oefenen de begrippen links, rechts, ver, … verder in. 

Verder zochten we ook naar verborgen hoekjes op onze 

school.  

In les 7 van thema 2 stonden wij even stil bij de 

verschillende boomsoorten. Maar we hebben ook een aantal 

gekende dieren zoals vogels, slakken, insecten even van 

dichterbij bekeken. 

 

 

 
  
 

Thema 2 is reeds afgewerkt.  

Op donderdag 14 november 2019 krijgen de leerlingen 

hun tweede grote toets.  

 

Om de toets goed te kunnen voorbereiden, krijgen de 

leerlingen na de herfstvakantie een voorbereidingsmap mee 

naar huis.  

In deze map zit het werkboekje, oefenbundel en de 

hulpvragen (→ voor u als ouder).  

 

De toetsen kunnen ze ook op een leuke manier inoefenen. 

Gebruik hiervoor de leerlingensite van Mundo. 

Ga hiervoor naar: 

www.educatief.diekeure.be/mundoleerling  

Klik op oefentoetsen en daarna op nummer 2.  

U zal doorverwezen worden naar de thema’s.  

Deze keer kiest u voor thema 2.   

 

Succes!   



MUZISCHE VORMING 
 

BEELD 

Kunstwerk: herfstboom 

Met de primaire kleuren leerden we nieuwe kleuren maken. 

Wat gebeurt er als we blauw en geel mengen?  

We gingen op zoek naar hoe we bruin moesten maken. Of 

oranje?   

Daarnaast maakten we gebruik van een druktechniek om de 

blaadjes van onze bomen te creëren op ons kunstwerk. 

Met waterverf beschilderden we de achtergrond van ons 

kunstwerk. Ook ons herfstdier werd met waterverf 

geschilderd. De resultaten kunt u in onze gang bewonderen. 

 

BEWEGING / DANS 

De bewegingslessen 

stonden volledig in het 

teken van het 

familiefeest. U kon het 

resultaat reeds 

bewonderen op het 

familiefeest.  

 

 

 

 

DRAMA/BEWEGING 

Wij gingen naar de dansvoorstelling 

‘Cartoon’ in De Grote Post. In dit 

feestelijk danssprookje zagen we 4 

dansers die een zotte draaikolk 

vertoonden van dans en spelletjes. Ze 

dansten op een mix van popsongs en 

eeuwenoude hartverscheurende 

melodieën van Mozart en Bach. 



FOTOBOEK VAN DE KLAS 
 

Onze jarigen van deze maand: 

 

Makar 

 

 

 

 

 

 

 Puzzelen in de klas 

Uitstap ‘De Boarebreker’  

 

 



   MEMO 
 

Gelieve elke dag een stuk fruit of 

groente mee te geven met uw zoon of 

dochter. 

 

 

Denk je aan een pak koeken voor de maand november? 

 

 

 

Uitstappen: 

• De kinderboerderij: 8 november 2019 

 

 

 

 

 

HERFSTVAKANTIE: 28 oktober 2019 - 3 november 2019 

 

Oudercontact + rapport: donderdag 28 november 2019 

 


