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januari 2022

10 – 21 januari

Project: 
gezondheid

10 – 21 januari

LO: 
gezonde traktatie 

in klasbubbel

19 januari

KO: 
ontbijt in 
klasbubbel

25 januari

zwemmen

26 januari

GEEN school

Een nieuw jaar Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 26/1: pedagogische studiedag

KLEUTERS:

• 13/1: K1  K3: kleuterkriebeldag

• 19/1: ontbijt in klasbubbel

• 24/1: K3: schaatsen

• 25/1: K3: zwemmen

LAGER:

• 10  21/1: gezonde traktatie in

klasbubbel

• 25/1: L1  L4: zwemmen

• 27/1: L1: bezoek aan de bibliotheek

Wij verwelkomen onze nieuwe collega: 
juf Karlien

Juf Karlien geeft volgende lessen:
• zwemles vanaf K3 t.e.m. L6
• Turnles vanaf L1b t.e.m. L6

Nieuwtje

Bedankt 2021!

20 2
Het voltallige Wonderteam wenst jullie 

een spetterend 2022.

Een jaar waarin jullie gezond mogen blijven.
Een jaar waarin jullie dromen mogen uitkomen. 
Een jaar waarin jullie het geluk vinden in kleine dingen.
Een jaar waarin jullie heel veel vreugde mogen beleven.
Een jaar waarin jullie wensen uitkomen. 

Ook wij zijn dankbaar voor wat 2021 ons bracht. 
We blikken terug op enkele fantastische momenten die 
we koesteren.

• Onze eerste take-away was een groot succes!
• We vierden carnaval voor het eerst in eigen bubbel. 
• We dansten op de fluofuif in eigen bubbel.
• Groot en klein genoot van onze eerste chill-out dag.
• Sommigen klassen bleven een nachtje op school slapen. 
• We namen afscheid van mevrouw De Ridder.
• We verwelkomden onze nieuwe directeur. 
• We namen deel aan de voorleesweek. 
• We staken ‘the masked reader’ in elkaar. 
• We creëerden een verrassing voor oma & opa. 
• We verkochten wafels voor het goeie doel.

Maar we zijn vooral dankbaar dat we het voorbije jaar … 
… mochten deel uitmaken van dit Wonderteam.
… op school konden lesgeven.
… samen met uw kind konden genieten.
… veel mooie herinneringen hebben gecreëerd. 
En er is nog zoveel meer … .



Tijdens de voorleesweek werden onze wonderwijzertjes verwelkomd door de voorleeselfjes. 
We startten de dag met 9 voorleesmomenten.

Deze leerkrachten waren verkleed of hadden attributen mee en lazen een verhaal voor. 
De kaft van het boek was ingepakt. De leerlingen moesten raden wie welk boek voorlas.

Nadien werden de boeken onthuld. Ontdek mee wie welk verhaal las. 

Een dag om te koesteren





Wisdag in K3

Op woensdag is het telkens Wisdag in de kleuterklas. 
We zetten dan enkele wiskundige doelen in de focus en werken activiteiten uit rond deze doelen. 
We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling waarbij de kleuters uitgedaagd worden om dit 
probleem mee helpen op te lossen.
De kleuters gaan daarna zelfstandig aan de slag en aan de hand van een doorschuifsysteem komen 
alle kleuters bij elke activiteit aan bod.

Probleemstelling: “Vandaag kwamen Pim en Pam in ons klasje. De tweeling mocht gaan logeren bij 
oma en opa. Mama had hen logiblokken meegegeven om mee te spelen. Pim en Pam wisten niet goed 
wat er mee te doen en schakelden de hulp in van onze klasvriendjes. We leerden de verschillende 
vormen herkennen en benoemen: de cirkel, het vierkant, de rechthoek en de driehoek.”

Activiteiten: 
1/ Logiblokken: verschillende figuren naleggen en natekenen
2/ Spel met vormen
3/ Kleuren volgens legende: cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek 
4/ Raamfiguren natekenen
5/ Tangramspelletjes 
6/ Knippen en plakken: vormen uitknippen en op de juiste vorm plakken

Doelen: 
-Ik kan vlakke figuren (driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel) herkennen en benoemen
-Ik kan vlakke figuren monteren tot een afbeelding
-ik kan de vlakken van een ruimtefiguur omtrekken en benoemen (cirkel, vierkant, rechthoek, 
driehoek)

We maken foto’s van de activiteiten en hangen ze op in onze rekengalerij. Op die manier kunnen we 
er later terug over vertellen.

Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

https://www.facebook.com/bsdewonderwijzer/

