
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                             februari 2022

8 februari

zwemmen

11 februari 

Croquefestijn:
take-away

17 februari

Dikke truiendag

21 februari

Geheime 
voorlezer

22 februari

zwemmen

Croquefestijn: take-away Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 11/2: croquefestijn: take-away

• 17/2: Dikke truiendag

• 21/2: Geheime voorlezer

KLEUTERS:

• 8/2: K3: zwemmen

• 22/2: K3 naar de film

LAGER:

• 8/2: L1  L4: zwemmen

• 17/2: L4: medisch onderzoek

L5: medisch onderzoek

• 22/2: L1  L4 + L6: zwemmen

• 24/2: L1 naar de bibliotheek

Wauw! Wij mochten alweer heel wat bestellingen ontvangen.

U kan deze afhalen op vrijdag 11 februari tussen 15u15 en 18u.

Om u zo snel mogelijk te bedienen en de afhaling zo gespreid 
mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om uw bestelling op de 
juiste plek af te halen.

Afhaalpunt 1  K3 – L1 – L2
Afhaalpunt 2  L3 – L4 – buren
Afhaalpunt 3  peuters – K1 – K2
Afhaalpunt 4  L5 – L6

Op de foto hieronder kan u zien waar elk afhaalpunt zich bevindt. 

Dikke, effen truien om te gebruiken voor een activiteit op 
Dikketruiendag.

Wat we er juist gaan mee doen, verklappen we nog niet. 
Op 17 februari zullen jullie dit te weten komen. 

Let op: de truien die jullie meegeven blijven op school. 
We hebben zo’n 15 truien nodig.

Heeft u eentje liggen? Geef deze gerust mee aan uw kind. 

Gezocht!



Project Gezondheid in L2

We leerden heel wat nieuwe dingen. Niet alleen nieuwe kennis, maar ook vaardigheden.

Via een mini-pad leerden we over de tanden. 
We speelden het spel ‘Land van Calcimus’. 
Daardoor leerden we heel wat bij over (on-) gezonde voeding 
en belangrijke voedingsstoffen.

We maakten een gezonde maaltijd klaar: 
blauwebessen- en mangowafels. 

We aten er ook fruit en Griekse yoghurt bij en bruin brood 
met verse kaas en groentjes (tomaatjes, radijzen en 
komkommer). We persten zelf ons sinaasappelsap.

Verder leerden we dat ‘112’ het Europese noodnummer is en dat we enkel in nood mogen bellen. 
We leerden er een leuk liedje bij (van de slimme kid Fred).
We mochten bij elkaar een verband leggen: een spiraal- en een kruisverband.



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

We leerden in het tweede leerjaar cijferen tot 100.
Deze maand bouwden we hierop verder.

We zijn gestart tot 1000. Een moment waar we allemaal naar uitkeken.

We gingen aan de slag met MAB-materiaal, schijfjes en het cijferrooster.
We hielpen elkaar en leerden van elkaar.
Pas daarna gingen we op papier aan de slag. 

Eerst oefenden we optellen tot 1000 zonder inwisselen.
Daarna herhaalden we het inwisselen bij de eenheden en leerden we dit toepassen bij de tientallen. 
Als laatste stap leerden we inwisselen bij de eenheden en tientallen samen.

Ondertussen hebben we dit vlot onder de knie en kunnen we deze oefeningen allemaal door elkaar 
oplossen. Optellen tot 1000? Een makkie voor deze kanjers!

Leren cijferen tot 1000 in L3

Dag van de directeur

Op 31 januari werd onze directeur, Tommy Devuyst, in de picture gezet.
We trakteerden hem op een bioscoopbox en een luid applaus van onze wonderwijzertjes.
Hij had direct héél wat vrijwilligers die met hem mee willen naar de film. 

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

