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Verjaardagen



uitvinders

 
Met gerecycleerd materiaal
maakten de leerlingen een
nieuw nuttig voorwerp. Zo
ontstonden er voetbankjes, een
vuilnisbak, een deurstopper,
een pennenpotje,... We
waanden ons even als echte
uitvinders! 

Thema 6 van Wouw ging
volledig over producten en het
proces ervan. We bekeken ook
de weg dat sommige producten
afleggen van de start tot het bij
ons terecht komt. Veel van deze
producten hebben een
verpakking. "Kunnen we deze
verpakkingen voor een andere
doel gebruiken?" Dachten we. 



 

Jeugdboekenmaand
Voor de jeugdboekenmaand trokken we naar de bibliotheek van Tielt.

Daar werden we ondergedompeld in een heus Bib-spel. Het thema van
de jeugdboekenmaand 'Geluk' kwam aan bod. We moesten het ongeluk

uit de bib verdrijven. Door opdrachten uit te voeren, kregen we
gelukssymbolen. Natuurlijk slaagden de kids in de hun opdracht en is al

het kwaad verdwenen uit de bib. Knap gedaan! 



 

Omtrek
In de rekenles leerden we over hoe we
de omtrek kunnen berekenen. Een
makkie voor L4. Daarom gaf ik hen de
uitdaging om de omtrek van het
voetbalveldje even te berekenen.
Daar waren sommige toch een tijdje
zoet mee. Iedereen slaagde wel in de
opdracht. Goed gedaan! 



 

Outdoor-Cijferen
Cijferen dat kan ook buiten. Met
stoepkrijt een oefening in het groot.
Meer hoeft dat niet te zijn. Gelukkig,
hadden ze het allemaal juist! 



 

Hoekenwerk
Na de krokusvakantie zijn we opnieuw gestart met een
nieuw hoekenwerk. De leerlingen kunnen diermaskers
maken, minecraft ontdekken, programmeren met onze
ozobot, gebarentaal leren, theaterstukjes opvoeren en
nog zoveel meer. 



 

Fietscontrole
Fietsen moeten veilig zijn.
Dat was de vraag dat we
ons stelden. We gingen aan
de slag met een checklist
om onze fiets te
controleren. Sommige
moeten toch nog enkele
aanpassingen doen om hun
fiets veilig te maken. 



 

Carnaval
Net voor de krokusvakantie organiseerde de leerlingenraad een
schitterende kinderfuif. De leerlingen konden ze naar hartenlust
verkleden. Het werd een zeer leuke namiddag. 



 

Kunstenaar in de kijker
De leerlingen kregen heel wat kunstenaars te zien. Ze mochten
uiteindelijk een kunstenaar uitkiezen en hun stijl gebruiken om een
nieuwe kunstwerk te realiseren. Er zaten prachtige exemplaren
tussen. 


