
‘t olifantje! 
Jaargang 2, nummer 5 

Een terugblik op de voorbije week 
* Sprong 2 (rekenen) ligt achter de rug. Het gaat 
vlot vooruit.  
*In Mikado werd de les kalligrafie afgewerkt. Hun 
initialen werden aangebracht op het karton met het 
meegebrachte materiaal. Ten slotte werd er alumini-
umfolie over gedaan. De voelinitialen waren een feit!
*Het eerste thema van wero is afgewerkt. Je zal nog 
een mail krijgen met de oplossingen van focusthema 
1. Dit kan handig zijn om bv onleesbare zaken te 
bekijken. Het belangrijkste is de achterkant van het 
bundeltje. Daar staat op wat ze moeten kennen. Ook 
de link naar een oefensite kan je lezen langs de zij-
kant, warm aanbevolen! 

Spreuk van de week 

 

 

 

Yes van de week: 
Proficiat aan alle deelnemers aan de 
scholenveldloop.  
Deelnemen is belangrijker dan winnen. 

 

Oeps van de week:  
Er waren deze week geen kranten 
aanwezig in de klas. De actualitei-
tenhoek kon daardoor niet door-
gaan.  

 

 

 

Agenda tekenen in het weekend. 
 
Strookje met aantallen eucharistieviering 4 november 
indienen. 
 
Woensdag fruitdag! 

Woensdag 17 oktober: oudercontacten (brief werd 
meegegeven) 
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