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Benieuwd wat deze
vogelsokken hier doen? 
Blader snel verder naar
pagina 7...
 

 
Zin in frietjes? Dan
is pagina 3 echt
iets voor jou!
 

 
Ben je nieuwsgierig of onze klasplantjes gegroeid zijn? Kijk op pagina 2, daar staan foto's.

 
Mis je onze klas ook zo? Op pagina
4 kan je zien welke originele
activiteiten de rest heeft verzonnen!
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Geen water nodig?
Weten jullie nog, vorige week? Toen leerden we over planten die een tijd geen water nodig hebben...
Hoe kwam dat ook alweer? Juist! Hun bol!
In die bol zit genoeg voeding voor een heel eind. Pas wanneer de plant bloemetjes krijgt, hebben ze
een beetje water nodig.

Dit is hoe onze plantjes de afgelopen week zijn gegroeid. 

 

Maandag 16 maart 2020
Juf Hanne nam de plantjes mee naar haar huis. Daar kregen ze
elk een eigen bloempotje en een mooi plekje in de keuken!
De hyacint (paars) heeft bloemetjes, dus die krijgt een beetje
water.

 

Dinsdag 17 maart 2020
De zus van juf Hanne werkt in het ziekenhuis. Om extra veilig te blijven, moest juf Hanne verhuizen naar
haar oude huis, bij haar papa en mama. Door de plotse verandering, vergat juf een foto te nemen... 
 

Woensdag 18 maart 2020
Na de verhuis kregen de plantjes een plekje bij de planten van de
mama van juf Hanne. Kijk eens hoe ze groeien! De krokus krijgt
ook al gele bloemetjes, en vanaf nu dus ook wat water.

 

Donderdag 19 maart 2020
De krokus blijft nieuwe bloemetjes krijgen! Zie je hoe hij gegroeid
is? De bol van de hyacint en de krokus is steeds meer aan het
krimpen, hun voedsel raakt op.
 
 

Vrijdag 20 maart 2020
De bloemen van de krokus worden groter, de tulp begint ook
bloemen te krijgen, maar die zijn nog verstopt tussen zijn
blaadjes... en HOERA! Vandaag start de lente! 

Zaterdag 21 maart 2020
De bloemen zien er nog hetzelfde uit, dus sparen we plaats voor de foto van zondag.

 

Zondag 22 maart 2020
De bloemen van de krokus groeien hoger en hoger. De hyacint begint
al wat te verdorren. De tulp bloeit nog steeds niet... Dat zal voor
volgende week zijn!
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Aardappelen! Of frietjes?
Sommigen verveelden zich thuis, anderen dan weer niet... En juf Hanne, die miste jullie op
donderdag! Daarom maakte ze een filmpje. Ze vroeg aan jullie hoe ze een aardappel kon
planten. Dit waren jullie antwoorden (en veel antwoorden zijn juist!)
 

 
Elias wist als allereerst het
juiste antwoord op de
vraag, maar vele anderen
wisten het ook!
Wie nog niet weet waarover
het gaat, bekijk het filmpje
via de link van Elias. 
Een echte aanrader!

 
Wie probeert er nog thuis
aardappelen te kweken? Wie
weet kunnen we dan lekkere
frietjes maken op het einde
van het jaar!

 
Op youtube vind je veel filmpjes. Zoek: "aardappelen kweken in zakken" of "aardappelen kweken in potten".
Kies welk filmpje jij het best vindt, misschien deel je het wel met de klas? Juf Hanne probeert het alvast ook...
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De origineelste activiteit
Juf Heleen en juf Hanne gingen deze week op zoek naar de leukste activiteit om thuis te doen. En
wat blijkt? Jullie zijn allemaal winnaars! Op deze en de volgende pagina lees je wat je klasgenoten
afgelopen week hebben gedaan.
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Weet je nog?
Even wat foto's uit onze laatste week. Wat een leuke momenten waren dat! Broederlijk delen
annuleerde hun campagne tijdelijk, maar vindt delen nog steeds zeer belangrijk. Jullie ook?
Hoe kunnen we in deze weken met elkaar delen? Ideetjes mag je doorgeven aan de ju�en.
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Nieuws uit 4C!
Ook Pilar, de dochter van juf Heleen, heeft een leuke activiteit met
ons gedeeld. Ze testte Classroom als allereerste voor ons, dankjewel
Pilar!

 
 

 

De lente is in het land!
Op 20 maart 2020 startte de lente. Dat wil zeggen dat op die datum
de dag en nacht precies even lang duurden. Vanaf nu blijft het
steeds langer licht, en duurt de nacht dus korter tot de herfst weer
begint.
Ben je benieuwd hoe dat werk? Neem een kijkje op deze site: 
https://www.ketnet.be/karrewiet/morgen-begint-de-lente
Ontdek jij het foutje op de website?

 

Gekke sokken? #Steunkousen
Op zaterdag 21 maart 2020 droegen heel wat mensen aan elke voet
een verschillende sok. Juf Hanne koos speciaal voor jullie sokken
met vogeltjes! Maar waarom precies? Op 21 maart is het Wereld
downsyndroom dag. Een dag waarop er aandacht wordt gevraagd
voor mensen met het syndroom van Down. Maar eigenlijk vooral een
dag waarop we zeggen: Anders zijn is normaal!
Juf Hanne heeft een nichtje met het syndroom van Down, en doet
daarom zeer graag mee met deze dag.
Deed jij ook mee?
Wie benieuwd is hoe en waarom zo'n werelddag wordt
georganiseerd, neem een kijkje naar dit artikel:
https://www.ketnet.be/karrewiet/21-maart-2020-waar-komen-al-die-
dagen-vandaan

Schrijfopdrachten
Elke week tonen we
enkele van jullie
prachtige schrijfwerkjes...
Benieuwd? Kijk op de
volgende bladzijden!

Lezen maar!
Elias las het boek  Joe Biljoen en deelde dat met ons. Hopelijk vond
je het een fijn boek Elias! Misschien wil de rest van de klas het ook
wel lezen nu...

https://www.ketnet.be/karrewiet/morgen-begint-de-lente
https://www.ketnet.be/karrewiet/21-maart-2020-waar-komen-al-die-dagen-vandaan

