2e leerjaar

overzicht

september

oktober

november

december

januari

februari

maart

april

mei/juni

jaarkring

Thema 1
Joepie! Ik zit al
in klas twee!

Thema 2
Dit is onze
school

Thema 3
Licht aan,
licht uit

Thema 4
Handig die
handen!

Thema 5
Tweemaal bellen
en binnen!

Thema 6
Winkels op
wieltjes

Thema 7

Thema 8

Thema 9

Thema 10
Een jaartje rond

Fris groen

In de straat van
onze school

Heb je even tijd?

1 Ik en mijn klas

1 Onze tweede
klas

1 Donker is
spannend

1 Klussen in
klas en thuis

1 Kom binnen in
mijn huis

1 Naar de markt

1 Daar is de
lente!

1 De wind
waait uit alle
richtingen

1 Een dag van …

2 De klas van
Mo en Mie

2 Ik voel me
triest

2 Ik kan een
beetje hulp
gebruiken

2 Een huis
bouwen

3 Op speurtocht
in onze school

3 Leven in het
donker

5 Van de
maquette naar
de plattegrond
van de school

4 Lampen aan
de hemel

2 Wat voel ik op
mijn school?
3 De bordveger
nodig?
4 Alles op zijn
plaats in onze
klas
5 Een nette
school, daar
werken we
aan mee!
6 Hei, pas op!
7 Rook in de
gang
8 Wat gaat de
tijd snel in de
tweede klas!

6 De school van
Mie en Mo
7 De groene
school

3 Op bezoek bij
een …
4 Geld nodig?

3 Groenten en
fruit op de
markt

3 Wat groeit er
in onze klas?

4 Ik woon op het
water

4 We bereiden
tomatensoep

4 Allemaal
beestjes

5 Joepie …
spelen

5 Mijn beste
maat in huis

6 Leven op de
maat van dag
en nacht

6 Speel … goed

6 Ook dieren
hebben een
huis

7 Overal een
feest van het
licht
8 Spelen met
licht

2 Nieuw leven in
het park

3 Mijn huis op
reis

5 We maken
licht

7 We maken
speelgoed

2 De gelaarsde
kat

5 Een dag op
stap met Bart
en Lien
6 Betalen

2 Op speurtocht
in de
schoolstraat
3 We breiden
de maquette
van de school
uit met de
schoolstraat

5 Tok, tok,
hier ben ik!

4 Van de
maquette naar
de plattegrond

6 Horen, zien,
ruiken, voelen
en proeven

5 De schoolstraat van Mo
en Mie

7 Thuis voel ik
me …

7 We helpen een
handje

8 Handen uit de
mouwen!

8 De grote
schoonmaak

6 Op de
plattegrond
van de
schoolstraat
van Mo en Mie
7 De plattegrond
van de
buurtwinkel
8 We ontwerpen
onze eigen
speelplaats

2 Een week
van …
3 De maandkalender

1 Heb je het al
door?
2 Griezel je
mee?
3 Brrr …!

4 Maanden en
seizoenen
vormen een
jaar

4 Hei, mijn
kalender is op!

5 De levenslijn
van …

6 Het gras
groeit!

6 De levenslijn
van mijn
ouders

7 Leve mijn
T-shirt!

7 Oma en opa
vroeger
8 Hebben alle
klokken
wijzers?

5 Lentekriebels

8 Laat die
vakantie maar
beginnen

