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REKENEN 

Blok 2 

Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.) 

Getallenkennis De getallen tot 1000 

Bewerkingen Hoofdrekenen: de maal- en deeltafels van 3, 6 en 9 

Hoofdrekenen: herhaling optellen en aftrekken tot 100 zonder en met brug 

Hoofdrekenen: de maal- en deeltafels van 7 – herhaling van alle tafels 

Hoofdrekenen: delen met rest 

Hoofdrekenen: vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100     

Meten en 
metend rekenen 

Kloklezen: analoog tot op het kwartier – Datumnotatie (voluit) 

Geldwaarden 

Evaluatieluik: Herhaling – toets – remediëring/verrijking 
 

Blok 3 

Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.) 

Getallenkennis De getallen tot 1000 

Enkelvoudige tabellen, beeld- en blokdiagrammen 

 

Bewerkingen Hoofdrekenen: vermenigvuldigen (E x T en E x H) 

Hoofdrekenen: delen (H : E en HT : E) 

Hoofdrekenen: optellen tot 1000 zonder brug 

Hoofdrekenen: aftrekken tot 1000 zonder brug 

 

Meten en 
metend 
rekenen 

Lengtematen: de meter en de centimeter 

Lengtematen: de decimeter 

Kloklezen: analoog tot op 5 minuten over het uur 

 

Evaluatieluik: Herhaling – toets – remediëring/verrijking  
 

                                                           
NEDERLANDS 

Thema 2: ‘ALLEMAAL BEESTJES’ 

Spreken en luisteren  -eenvoudige, mondeling gegeven instructies van vijf stappen uitvoeren. 

-zelf een eenvoudige instructie geven aan medeleerlingen. 

-argumenten geven die je standpunt/mening ondersteunen. 

Taalbeschouwing -zelfstandige naamwoorden (dier, plant, persoon, ding). 

-verkleinwoorden. 

Schrijven -de stappen van een handeling in een instructie weergeven. 

Technisch lezen -teksten in leesboek, niveaulezen en klasdoorbrekend lezen. 

Begrijpend lezen -eenvoudige instructies lezen en correct uitvoeren. 

-een eigen mening geven over een gelezen tekst. 

-de inhoud van een gedicht associëren met een persoonlijke belevenis. 

-onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. 

Spelling -WP4: integratie van de verdubbelings– en verenkelingsregel 

-WP5: regel voor woorden met een ‘andere’ klank 
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Thema 3: ‘DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM’ 

Spreken en luisteren  -informatie uit een nieuwsbericht achterhalen en vragen erover beantwoorden. 

-een telefoongesprek voeren en daarin passende vragen stellen en informatie geven. 

-gebruik maken van non-verbale communicatie om het spreken te ondersteunen. 

Taalbeschouwing -opzoeken in een woordenboek: de betekenis van woorden achterhalen en reflecteren 

over de opzoekstrategie. 

-nadenken over woorden met meer dan één betekenis of nadenken over dingen waar 

meerdere woorden over bestaan. 

Schrijven -een formulier invullen met informatie over zichzelf. 

Technisch lezen -teksten in leesboek, niveaulezen en klasdoorbrekend lezen 

Begrijpend lezen -informatie in nieuwsberichten achterhalen. 

-in verhalen de verhaallijn ontdekken, de hoofdpersonages en de belangrijkste 

gebeurtenissen aanduiden. 

Spelling -WP6: integratie van het schrijfstappenschema, aandacht voor woorden met sch, schr 

-WP7: doffe klinker in woorden op -elen, -eren, -enen 

 

 

 

 

WERO  
 ‘‘Alles wordt anders’ (de herfst): kenmerken van het herfstweer, trek –en standvogels, 

winterslaap en winterrust, de paddenstoel: een sporenplant, de spin van naderbij 

bekijken, bladeren, zaden en vruchten 

 KIVA: Thema ‘Zie wat ik nu voel’: 

- Gevoelens herkennen en onderscheiden.  

- Ervaren dat muziek invloed kan hebben op gevoelens en soms troost kan bieden. 

- Buikademhaling leren gebruiken.  

- Hoe omgaan met gevoelens bij anderen?  

- Leren dat voorwerpen kracht en betekenis kunnen hebben en troost/bescherming/steun 

kan bieden.  

 

 

 

 

GODSDIENST Thema’s: 
 Op stap met Jozef (vervolg) 

 Kerkelijk jaar: Allerheiligen  

 

 

 

 

    
 

Aandachtspunt van de maand: ZELFSTANDIGHEID 

Ik kan een taak afwerken zonder iemands hulp te vragen. 
 

 

 

 

 

 



 NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER! 

Maandag 7 oktober: Zwemmen 

Woensdag 9 oktober: Kriebelteam (geen gel of moeilijke kapsels) 

Maandag 10 oktober: Workshop ‘Drie sterke vrouwen’ door opera ‘De Munt’ 

Vrijdag 11 oktober: Vrijaf wegens pedagogische studiedag 

Donderdag 17 oktober: Herfstwandeling. Met de fiets naar Het Broek. 

                                     Levering wafels op school 

Maandag 21 oktober: Zwemmen 

                                 Oudercontact zorgkinderen 

Woensdag 23 oktober: Eucharistieviering  

Donderdag 24 oktober: Rapport 1 

Vrijdag 25 oktober: Impulsdag 

Maandag 28 oktober – vrijdag 1 november: Herfstvakantie 

Maandag 4 november: Zwemmen 

  

 
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

19/10: Louise 

20/10: Tijl                                       
 
 

                            

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 leerlingen. 

 


