Welkom in het tweede leerjaar, onze
Krabbenklas!!!
We starten in het tweede leerjaar met
het herhalen van de splitsingen tot 20,
dit leerden we al in het eerste leerjaar.
Als dit opgefrist is kunnen we leren
rekenen tot 100 en kunnen we starten
met het leren van de maal- en
deeltafels.
We goochelen tijdens de taallessen met nieuwe
woorden, die al veel langer zijn dan
in het eerste leerjaar.
Voor die nieuwe woorden gebruiken we
verschillende regels. Zo maken de kinderen
kennis in het tweede leerjaar met de katten- en
berenafspraak.
Tijdens de lessen Wero zullen we heel wat ontdekken. We kruipen in de keuken om
de lekkerste dingen te maken. Gaan we op onderzoek en vijzen we alles los dat ons
pad kruist. Ook zullen we in de tijd reizen zowel in de toekomst als in het verleden. Dit
alles doen we samen met het eerste leerjaar. Zo leren we ook samenwerken in groepjes.
Arthur onze klasvriend zal ons leren zingen en alles leren over de noten en sleutels
in de muziek. Want een echte muzikant word je als je in het tweede leerjaar zit. Ook
zal hij ons de leukste versjes leren en de gekste moppen vertellen.
Niet alleen Arthur woont in onze klas maar ook
Pistache. Pistache is onze Franse
vriend. Hij zal ons de Franse taal leren op een hele
leuke en speelse manier.
We zullen niet alleen leren maar ook spelend leren. Zo spelen we de leukste
rekenspelletjes, taalspelletjes en Smartgames, deze games stimuleren ons om meer
na te denken en samen te werken. We leren werken op de computer en de tablet, en
leren de leukste foto’s trekken.
Zo zie je maar het tweede leerjaar zit vol avonturen.
We maken een boeiende reis heel het jaar door met vallen en
opstaan maar samen komen we er.

