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Maandplanning 

Oktober  
 
WISKUNDE 

Getallenkennis 

• Hoeveelheden t.e.m. 6 vergelijken, ordenen en sorteren 

• De symbolen =, ≠, < en > 

• De hoeveelheden tot 5 splitsen 

• De getallen 0, 6, 7 schrijven 

• Tellen, terugtellen en doortellen tot 10 

• Getallenlijn tot 10 

• Koppeling getalbeelden en cijfers t.e.m. 10 

• Getalbegrip tot 10 

Bewerkingen 

• Optellen tot 6 ~ Het symbool + 

• Aftrekken tot 6 ~ Het symbool -  

Meten en metend rekenen 

• Voorwerpen vergelijken naar lengte, gewicht en inhoud 

• De meter als conventionele maateenheid 

• Inhoud van realia meten met natuurlijke maateenheden 

Meetkunde  

• Meetkundige oriëntatie: Verschillende gezichtspunten 

 

NEDERLANDS: Kern 2 ‘De dag dat de nacht niet kwam’ + start Kern 3 ‘De keizers en zijn 

duizend dokters’ 

Technisch lezen 

• Structureerwoorden auditief en visueel herkennen: maan – pet – meet – been – boot  

• Auditieve en visuele analyse en synthese van de structuurwoorden 

• Alle letters uit de structuurwoorden losmaken: t – n – ee – b – oo  

• Nieuwe woorden maken met de gemaakte letters 

• Woordenrijen lezen 

Begrijpend lezen 

• Wie-vragen 

• Voorspellend luisteren 

Luisteren 

• Persoonsgericht luisteren; we spreken tegen iemand, we hebben 

respect voor elkaar en wachten onze beurt af om iets te vertellen.  

Spreken  

• Communicatieve vaardigheden ontwikkelen  

Schrift 

• De letters v – t – n – e – ee  
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Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning die kan veranderen omwille van o.a. 

actualiteit, interesse van de kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 

WERELDORIËNTATIE  

Thema: Mijn lichaam  

• Gericht waarnemen met alle zintuigen.  

• Weten en verwoorden hoe we ons lichaam kunnen verzorgen  

• Weten hoe je je lichaam gezond kan houden  

 

Thema:  Herfst  

• De natuur waarnemen met alle zintuigen 

• Weten hoe verschillende dieren zich in de herfst gedragen 

• Het weer waarnemen in de herfst en de juiste terminologie 

gebruiken  

 

Verkeer: Weggebruikers 

• Wie neemt deel aan het verkeer 

• Onze plek in het verkeer als voetganger, fietser, passagier  

• Een goede passagier in de auto  

 

Kiva: Ik voel, jij voelt 

• Eigen gevoelens kunnen onderscheiden en hierover vertellen 

• Uitleggen in welke situaties we welke geoelens kunnen ervaren 

• Het onderscheid tussen gevoel en gedrag 

 

GODSDIENST  

Thema: Jezus en de kinderen 

• Mijn gevoelens, de Jezusfiguur in mijn verhaal, Jezus’ houding t.a.v. de kinderen en de 

apostelen. Wij zijn welkom bij Jezus 

 

Liturgisch en pastoraal jaar: Allerheiligen en Allerzielen  

• We denken aan iemand die er niet meer is, een bloem voor altijd 

• Een kerkhofbezoek 

 

 

 

Aandachtspunt van de maand: ZELFSTANDIGHEID 

Ik kan een taak afwerken zonder iemands hulp te vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We brengen enkel op 

woensdagen onze Pokémon-

kaarten mee naar school.  



Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning die kan veranderen omwille van o.a. 

actualiteit, interesse van de kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 

 

 

Noteer deze data alvast op de kalender! 

 
 

Woensdag 9 oktober: Kriebelteam 

Vrijdag 11 oktober: Pedagogische studiedag (Geen school!) 

Woensdag 16 oktober: Handjesmarkt 

Donderdag 17 oktober: Einde wafelslag 

Maandag 21 oktober: Boswandeling in 't Broek 

Maandag 21 oktober: Zorgoudercontact voor sommige leerlingen 

Woensdag 23 oktober: Eucharistieviering  

Donderdag 25 oktober: Rapport 1  

Vrijdag 26 oktober: Impulsdag 

28 oktober t.e.m. 3 november: Herfstvakantie 

                                                 

 

     

                                      

Jarige van de maand :     
 

Karlijn Dignef  1/10/2019 

  

Juf Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


