
Nota maandag 26 januari’15 
 

1)- Data om niet te vergeten 
Maandag 26  januari 2015: rapport + oudercontact. (voor iedereen! Lager en kleuter) 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi  

Wij starten reeds met ons project: carnaval. We doen een waarneming van allerlei 

carnavalsspullen, luisteren naar een verhaaltje waarin max en zijn vriendjes zich gaan 

verkleden, we gaan tellen met hoedjes en oefenen reeds ons dansje voor de carnavalsshow. 

Verder werken we ook aan onze kar voor carnaval en onze attributen voor ons dansje. 

Groetjes, juf Heidi en Jules. 

 

Deze week gaan we aan de slag rond thema carnaval. We bekijken carnavalskledij, attributen, 

gaan een dansje oefenen, maken een carnavalskar samen met alle andere kleuters. In de klas 

gaan we aan de slag met confetti, serpentines, hoedjes, pruiken, maar ook 

muziekinstrumenten. Jules kijkt er al heel erg naar uit. Groetjes juf Joke en Jules 

 
Leefgroep Ellen 

We werken op maandag en dinsdag ons project de dokter af. Cezar en Nellie zijn 

weer helemaal genezen. Woensdag zijn ze zelfs helemaal in de feeststemming, ze 

hebben zich verkleed en gooien met confetti! Nellie leert ons serpentines blazen en 

Cezar toont ons zijn prachtige maskers. Het is namelijk bijna carnaval. Dus vanaf 

woensdag zetten we onze maskers op en gaan we aan de slag om ons voor te bereiden op het grote 

feest. We knutselen mee aan de carnavalskar voor de verkiezing en maken ook zelf maskers. We 

hebben heel wat werk en kunnen nog wat materiaal gebruiken. 

Zo zijn we nog op zoek naar confetti en serpentines. Ook andere zaken rond carnaval zijn welkom. 

Maar vergeet deze niet te naamtekenen.  

Groetjes Juf Ellen 

 

 

Leefgroep France 

Leefgroep France    

 

Deze week werken we verder rond ons project: “Kunst”! 

We herhaalden even alle kleuren, de tinten ‘donker en licht’ en mengden ook zelf kleuren 

op onze ‘schilderspallet’! 

Deze week bekijken we de soorten kunst: we ontdekten tijdens onze uitstap ook al dat je met 

muziek kunst kan maken, we ontdekten heel wat standbeelden, en deze week ontdekken we 

heel wat soorten schilderkunst van enkele bekende kunstenaars: Kandinski, Keith Haring 

en Mondriaan! 

We luisteren naar het verhaal ‘een tekening op reis’, en gaan dan aan de slag om een portret te 

schilderen op een échte schildersdoek! 



We maken een collage naar Keith Haring, kleuren een werk van Mondriaan, en schilderen de 

cirkels naar het werk van Kandinski met waterverf! 

 

!! Dinsdag: zwemmen voor de 3e kleuters!! 

 

Vele groetjes 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Speurneuzen / carnaval  

 

 

Wiskunde:  
 

 

 

 

Meetkunde: vormleer: vlakke figuren rubriceren 

Meten: kloklezen: het uur 

Toepassingen: problemen leren oplossen ‘huisdieren’ oplossingsschema hanteren t , b , ok   

                      oefeningen op kloklezen ‘de wakkere dag’ 

Taal: 

 

 

 

 

Lezen: was, w, jas, j 

Schrijven: woordpakket 1 oefenen in de klas (VRIJDAG DICTEE: elke dag thuis oefenen!!!) 

/ teksten (verslag theaterbezoek) 

 

W.O. / Project: 

 

 

 

 

Op donderdag gaan we naar het theater ‘En morgen was het feest’ 

MV – beweging: verwerking van het theaterbezoek (dans en beweging) 

WO - techniek: we maken een carnavalswagentje (maandag, dinsdag en vrijdag) 

ICT: spelletjes voor het eerste leerjaar – de computermeester (wiskunde – splitshuisjes 

oefenen) 

 

GEEN ZWEMMEN DEZE WEEK!!! 

                

 

 

 

 



Leefgroep Kristel 
Project:  Carnaval 

Vorige week maakten wij een stappenplan voor onze carnavalskar. Deze week werken we 
verder aan onze kar. Dus we zullen onze knutselhanden zeker en vast nodig hebben.  
Wiskunde: 

Getallen: structuur van 25, 50 en van 100 

                  Herhaling optellen en aftrekken tot en met 100 zonder brug 

Meten en metend rekenen: jaarkalender 

Meetkunde: hoeken  

Tafelkoffers: In onze klas hebben we drie tafelkoffers die de kinderen soms meekrijgen naar huis om 

ook thuis in spelvorm de maaltafels in  te oefenen. We zijn nog steeds op zoek naar deze koffers. Zo 

kunnen we misschien nog een aantal koffers maken.  

Taal: 

Donderdag is het gedichtendag. Omdat we donderdag op uitstap zijn werken we 

woensdag in de klas met verschillende gedichten.  

Schrijven: woordkaart: vrijdag is het dictee. Probeer dagelijks je woordkaart te oefenen. 

Lezen: elke dinsdag  lezen we een half uurtje in de klas. De kinderen mogen zelf een leesboek 

meebrengen van  thuis. In de klas is er ook een aanbod van boeken.  

Culturele uitstap: 

Op donderdag 29 januari ’15 gaan we samen met de klas van Rudy op uitstap naar Berlare. Daar gaan 

we in de voormiddag naar een toneelvoorstelling” En morgen is het feest” en daarna bekijken we het 

park eens in de winter.  

De kinderen brengen die dag dus hun picknick mee in een handige (rug)zak. Deze uitstap gebeurt 

met de lijnbus.  

 

 

 

Leefgroep Diederik 
Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 
Maandag worden de rapporten uitgedeeld en is er oudercontact na school. 
Dinsdag gaan we zwemmen en rekenen we over de brug. 
Woensdag doen we een meetatelier. 
Donderdag ligt de focus op taal. We lezen vrij in ons boek en schrijven een vrije tekst. 
Vrijdag ligt de focus op project. We bereiden ons voor op carnaval!! 



De rode draad deze week is ons contractwerk. Vanaf deze week is deze aangepast aan de noden van 
elk kind.  Ik wens iedereen een aangename, leerrijke week toe!! 
Diederik 

 

Leefgroep Carine 

De toetsen zijn er door en de rapporten zijn gemaakt. Vandaar dat we nu aan het remediëren 

zijn. Voor rekenen begonnen we met getallenkennis en toepassingen. Deze week remediëren 

we de andere vakken. 

Voor taal oefenden we vorige keer het verenkelen en verdubbelen. Nu onze wanden 

geschilderd zijn, namen we onze twee kasten weer in gebruik: tegengestelden en 

synoniemen. Ons leesproject loopt ook nog verder. Op veertien dagen hebben we bijna 

allemaal een boek uit! Het is ook fijn om over wat je gelezen hebt 

te praten. We maakten er zelfs een samenvatting van. 

De muzieksessie over klassieke muziek gaf ons per ongeluk 

inspiratie voor ons Carnavalsproject. We lachten al wat af! Onze 

wagen ziet er al goed uit. We kennen bijna ons liedje en we zijn al 

volop bezig ons dansje in elkaar te steken.  

We gaan deze week zwemmen! 

 

Leefgroep  Lynn 

 

Leefgroep  Ruben 
 

Liefste lezers, 

 

Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan  

zender – boodschap – ontvanger. 

Als woordkaart herhalen we onze persoonlijke fouten uit de afgelopen dictees omdat we 

vrijdag opnieuw een groot controledictee vanuit “Tijd voor taal” hebben. 

 

 

 
 

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  

Het gaat o.a. over getallenkennis: deelbaarheid door 3 en door 9, hoofdrekenen: getallen : 10, 

100, 1000 … , cijferen: /, metend rekenen: verband inhoud / volume / gewicht, vormleer: 

cirkel, toepassingen: mengen. 

 



 
 

De komende weken werken we voor project vooral rond carnaval. Hier komen de domeinen 

techniek (bouwen klaswagen), beweging (klasdans) en muziek aan bod. 

 

Lieve groetjes, 

Leefgroep Ruben. 

 

 

 

 

 

 
 


