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MEDIAWIJS
OP DE HOOGTE
Updates voor leraren van Katholieke Scholen Temse Scheldekant

Overzicht
Beste leraar
Na een héél korte adempauze, gaan we terug aan
de slag. We zetten ons beste beentje voor om het
schooljaar KNALLEND af te sluiten!

Verkenning in het
eerste leerjaar

Verkenning in het eerste leerjaar
ICT in de derde kleuterklas

ICT in de derde
kleuterklas
Geschreven door juf Fleur

Geschreven door juf Elynn

Juf Fleur
Juf Elynn
In het eerste leerjaar van Tielrode zaten we niet stil in de
maand mei.
Op het einde van een voormiddag hebben de kinderen een
kiesuurtje. Terwijl sommige kinderen nog iets afwerken of
nog wat extra uitleg krijgen, gaan andere kinderen aan de
slag in verschillende thematische hoeken in de klas. Ook
media krijgt daar steevast een plaatsje in. Hieronder zie je
enkele voorbeelden van deze maand.
De kriebeldiertjes: kinderen scannen
QR-codes en komen meer te
weten over verschillende dieren.
Die info kunnen ze gebruiken om
andere opdrachten tot een goed
einde te brengen.
Het bloemenwinkeltje: de kinderen
scannen QR-codes en stellen op
basis van een bestellijstje een
boeket samen.
Robot Doc: op een leuke manier
voeren we allerlei
programmeeropdrachten uit. We
beginnen eenvoudig, maar het
wordt steeds uitdagender.

Begin dit schooljaar zijn we in onze derde kleuterklas
gestart met het werken op de laptops. Aan de hand
van 2 oefenmomenten per kind, kregen de kinderen de
kans om te ontdekken wat je allemaal met de laptop
kan doen.
Zo startten we met: Wat is een laptop? Op een speelse
manier leerden ze kennismaken met de verschillende
delen van een laptop (het scherm, het toetsenbord, de
oplader, de laptopmuis, …).

Nadat de kinderen zelf hun laptop hadden opgestart,
was het tijd voor het echte werk. Op de website van
‘Zappelin’ leerden de kinderen door middel van spelletjes
verschillende laptopvaardigheden ontwikkelen. Zo
leerden ze dingen aanklikken of verslepen, scrollen en
spelletjes afsluiten.
In tussentijd werden de laptops ingezet in het
hoekenwerk in de klas, zo konden ze naast de
georganiseerde momenten zelf nog oefenen.

Voor wero werkten we deze maand rond het thema
“water”. We sluiten dit thema af met het maken van ons
eigen weerbericht. Met behulp van een green screen en
een iPad staan we dan plots in onze eigen nieuwsstudio.
Meer info vind je op de website van KSTS: LesFiche1LO

Op het einde van de rit kwamen de kinderen één voor
één langs om hun Klik-en-tik diploma af te leggen. Een
kleine test waarbij de kinderen moesten laten zien wat
ze allemaal geleerd hadden. Ik kan jullie vertellen dat de
kleutertjes met glans geslaagd waren!

SCHOOLFEEST
EN DAN PROBEREN TE RADEN
UIT WELKE JAREN
DE DANSJES VAN DE LERAREN KOMEN

@ LOESJE

Schoolfeest,
hier komen we!

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 27 juni 2022
Je kan onze nieuwsbrieven terugvinden op de website van KSTS

