
Nieuws uit het 2de leerjaar 

 

schooljaar 2020 – 2021                SEPTEMBER 

 

Beste ouders,  

 

De maand september zit er alweer op. 

Hieronder een klein overzichtje van wat wij al allemaal 

hebben gezien.  

 

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

aantal zeer 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 

 

Deze maand zijn wij gestart met werkschrift 1.  

Met de hulp van Wisse gingen we aan de slag. 

Deze maand herhaalden we vooral nog eens alles wat we in 

het eerste leerjaar hebben geleerd. 

 

Zo kwamen de brugoefeningen (= stokjesoefeningen) nog 

eens uitgebreid aan bod, bijvoorbeeld: 9 + 5 = .  

Het is hierbij zeer belangrijk dat wij onze vriendjes tot 10 

heel goed vanbuiten kennen.  

Ook de lange bewerking hebben we nog eens van dichtbij 

bekeken (vb. 12 – 11).  

 

Daarnaast kwam de klok nog eens uitgebreid aan bod: het 

uur, het halfuur, iets voor en iets over.  

 

Verder stonden we ook nog eens stil bij de helft en het 

dubbel.  

 

Samen met Wisse speelden we ook winkeltje. Zo leerden 

wij omgaan met verschillende geldwaarden. 

Mag ik vragen om de vriendjes van 10 thuis extra in te 

oefenen a.u.b.  



NEDERLANDS 

  

THEMA 1: ‘BEESTIG LEUK!’  

In dit thema oefenden we de letters goed in. We 

probeerden ook om een korte beschrijving te maken van 

een dier. Daarnaast zijn we ook met Eddie de eend op stap 

gegaan naar de dierentuin. Zo leerden we wat meer over 

een kameleon, neushoorn, … In dit thema leerden we ook 

hoe we goede vragen moeten stellen. Dit deden we via het 

spel ‘Ra, ra, ra wie ben ik?’ 

 

THEMA 2 ‘IK VOEL ME COOL!’  

Ondertussen zijn we gestart met thema 2. Dit thema staat 

volledig in het teken van sprookjes. Tijdens dit thema 

staan we even stil bij verschillende soorten boeken 

(kookboek, gedichtenbundel, sprookjes, …) We leren met 

behulp van een aantal prenten een sprookje schrijven. 

Verder staan we ook even stil bij ‘oorzaak en gevolg’. We 

komen ook wat meer te weten over onze klasgenoten. Dit 

doen we door goede vragen aan elkaar te stellen. Deze keer 

komt ook een stukje taalbeschouwing aan bod waarbij we 

even stil staan bij moeilijke woorden zoals heksenneus, 

boekenkast, …  

 

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:  

 Letterpakket: letters en klanken 

 Woordpakket 1: herhaling woorden 1ste leerjaar 

 Woordpakket 2: woorden met kn-, sp-, sn-, st-, sm-.  

 Woordpakket 3: woorden met tr-, fl-, sl-, zw-, dr-, 

pl-, kr-, bl-, vl-, kl-, gl-, br-, sl-, gr-.  

 

 



WERELDORIËNTATIE 

  

THEMA ‘JOEPIE! IK ZIT IN KLAS TWEE!’  

Tijdens ons eerste thema leerden wij onszelf wat beter 

kennen. Waar wonen we, wat kunnen we goed en minder 

goed, …  

Samen met de klas maakten wij ook onze klasafspraken.  

Verder kwamen wij ook te weten uit welke materialen 

voorwerpen zijn gemaakt: kunststof, metaal, papier, 

karton, textiel, … Daarnaast kwamen wij ook te weten hoe 

we moeten reageren als het brandalarm op school af gaat. 

We leerden ook al hoe we iemand moeten verzorgen met 

een brandwonde (eerste graad), een schaafwonde en een 

bloedneus.  

 

 

Thema 1 is afgewerkt.  

Op vrijdag 9 oktober 2020 krijgen de leerlingen hun 

eerste grote toets.  

 

Om de toets goed te kunnen voorbereiden, krijgen de 

leerlingen 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:  

https://content.diekeure.be/mundo-

leerling/index.html#/ 

1. Klik op START 

 
 

 

 

 

https://content.diekeure.be/mundo-leerling/index.html#/
https://content.diekeure.be/mundo-leerling/index.html#/


2. Klik daarna op: 

 
3. U kiest daarna het juiste thema (in dit geval is dit 

THEMA 1) 

 
 

 

 

 

 

4. En oefenen maar: 

 
 

Het leuke aan deze manier van werken is dat uw kind de 

toets zelfstandig kan voorbereiden.  

 

Succes!   



MUZISCHE VORMING 
 

BEELD 

We maken onze verjaardagskroon 

Hier kwam de techniek weven aan bod. 

 

 

Deurversiering 

Onze klasdeur mocht een beetje opgefleurd worden. We 

schilderden onze eigen raket. 

Hierbij mochten we enkel met gemengde kleuren werken. 

Alle kinderen kregen de primaire kleuren: blauw, rood en 

geel.  

MUZIEK 

We leerden het lied ‘Een nieuw 

schooljaar’ + verschillende soorten 

ritmes.  

 

BEWEGING / DANS 

We deden aan bewegingsexpressie. 

Hierbij moesten we ons lichaam goed 

gebruiken. De kinderen moesten d.m.v. 

een aantal opdrachten al dansend 

bewegen in de klas. We speelden ook 

piano. Hierbij was 1 leerling pianist en de 

andere leerling de piano. Met behulp van 

muziekstukken speelden we dit 

bewegingsspel. De rollen werden 

uiteraard ook eens omgewisseld.  

 

MEDIA 

We maakten onze eigen leganimatie. Binnenkort kunt u het 

resultaat bewonderen op de klasblog. We zorgden voor een 

eigen scenario + we leren foto’s trekken met de IPad.  

 

DRAMA 

We hebben heel wat dieren uitgebeeld. Plezier tot en met!    



FOTOBOEK VAN DE KLAS 
 

Onze jarigen van deze maand: 

        

       

 

 

 

               Kamilia                 Lumen 

     

Onze klas: 

 

 

 

 

 

 

 

Les wiskunde: ‘Hoeveel keer kan een voorwerp in een 

meter?’ 

  Ada en Oona aan de slag 

Ra, ra, ra … wie ben ik? 

 

 

 

 

 

 

             Lilou en Idil 



MEMO 
 

Heb je al gedacht aan een pak koeken 

voor de maand oktober?  

 

 

Gelieve elke dag een stuk fruit of 

groente mee te geven met uw zoon of 

dochter. 

 

ZWEMMEN: maandag 26 oktober 

 

 

 


