
Extra Editie  

DE KRANT VAN ÉÉN 
    ALLES OVER HET EERSTE LEERJAAR VAN KLIM OP 
 

 

 

 

 

 

   

De juffen van 1 zijn er 

helemaal klaar voor! 

In gemeenteschool Klim Op kijken juf Anick en juf Katrien van het 1ste 

leerjaar er al enthousiast naar uit om met de nieuwe eersteklassers 

aan de slag te gaan in het schooljaar ’23-’24.  Het is de start van een 

avontuurlijke ontdekkingstocht waarin de kinderen stap voor stap, 

maar op relatief korte tijd erg veel zullen leren.  

In het eerste leerjaar wordt immers de stevige en onmisbare basis 

gelegd voor de verdere schoolcarrière van uw kind.  Naast leren lezen, 

schrijven en rekenen zal uw kind in zijn leerproces groeien naar een 

zelfstandig, weerbaar en sociaal vaardig persoon.   

In dit krantje stellen wij  enkele kleine stukjes van dit leerproces voor.  

Het is een proces van leren, 

ontdekken, verwondering en  

beleven met hoofd, hart en 

handen.  Maar het is ook groeien 

naar een authentiek persoon die 

zichzelf kan zijn en een eigen 

mening durft te vormen.  

Klaspop Jos, Mevrouw Lipstick 

en Zoem de bij zijn de vaste 

klasvriendjes die ons daarbij 

gaan helpen.   

 

 

 

 

Leren lezen en taal 
 

   

Leren lezen doen we ‘zoemend’. 

Dat klinkt wat raar, maar onze 

kinderen pikken het vlug op!  

Kim, Sim en Opa met de vertelpet 

helpen ons daarbij. Al snel kunnen 

we zinnetjes en verhaaltjes lezen.  

Tegen nieuwjaar lezen we onze 

nieuwjaarsbrief helemaal zelf-

standig!  

In ons leeshuisje is het heel vaak 

‘open deur’. Iedereen is er welkom 

om rustig te lezen. 
 

Het komt erop aan om te leren 

begrijpen wat er precies in een 

verhaal verteld wordt.  

We leren letters schrijven met onze 

eigen uitgekiende schrijfmethode.   

Al snel schrijven we woorden en 

zinnetjes.  

We leren verzorgd spreken en doen 

zelfs al  kleine spreekbeurtjes.  

Doordat het leesproces dagelijks 

gestimuleerd wordt gaat er een hele 

wereld open voor uw kind! 
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Wiskunde is meer dan rekenen tot 20 
 

  

 

 

 

 
 

Dit kunnen we voor wiskunde op het 

einde van het eerste leerjaar: 

Tellen met sprongen tot 20;  optellen en 

aftrekken tot 20; werken met de liter, 

kilogram, meter, de thermometer en de 

euro.  We kunnen patronen vervolledigen, 

bouwsels in 3D maken, soorten lijnen en 

vormen herkennen en benoemen…  

Daarnaast werken we in onze 

rekenboeken, leren we allerlei materialen 

hanteren en oefenen extra online op 

Bingel.  

Het doel is om zoveel mogelijk zelfstandig 

en oplossingsgericht te leren werken. 

We geven een duwtje in de rug bij wie het 

wat moeilijker gaat. En voor de vlottere 

kinderen voorzien we extra uitdaging! 

 

 

 

W.O. is de wereld ontdekken 
 

  De lessen wereldoriëntatie zijn 

thematisch opgebouwd. Ze leren we o.a. 

over de seizoenen, de tuin, beroepen, 

gevoelens, techniek, dieren, gezondheid en 

veiligheid, de boerderij, vakantie en nog 

veel meer!  

Ik en de wereld: we trekken op 

ontdekking in de buurt van onze school. 

Leeruitstappen en buiten leren… levens-

echte ervaringen zorgen ervoor dat alles 

beter onthouden wordt door de kinderen!  

Ik en de anderen: we werken aan onze 

sociale vaardigheden. Dat doen we door 

samen te werken. Hoe tof is het om samen 

te experimenteren met proefjes? Of om 

samen soep te koken of wafeldeeg te 

bereiden voor het Grote Letterfeest?  

En nog zoveel meer! 
 

  

 

Er staat nog veel meer op het programma 

van ons eerste leerjaar!  Denk maar aan: 

toffe turnlessen, liedjes en versjes, 

Dierendag, activiteiten met onze peters en 

meters van het zesde leerjaar, in het 

schooltuintje werken, onze beroepenbeurs,  

winkeltje spelen, het Grote Letterfeest, 

het wekelijks speeluurtje in de klas, 

leuke verhaaltje op het einde van elke 

schooldag, onze Knapdag en knapuur, 

Sint, Carnaval en andere leuke feesten, 

de Boerderijklassen… Teveel om op te  

noemen! Spelend leren wisselen we af met 

ernst, inzet en concentratie. Afwisseling 

loont en houdt de hersenen in conditie.  

U zal versteld staan van wat uw kind 

allemaal kent en kan op het einde van het 

eerste leerjaar!! 
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