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  Godsdienst: Thema: Gewetensvol handelen: 

   -Goed of kwaad: weet jij het ?  

   -Soms is de keuze moeilijk!  

   -Stel je eens in de plaats van de andere! 

   -Jona moet kiezen (Bijbelverhaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid: Werkplezier 

 

Als je aan een taak werkt, kan je er plezier aan beleven.  

 

Taal: Thema:   - Wel? Gezond? Gezond en wel!     

 

Lezen:   -een reclametekst lezen en de kenmerken  

  herkennen 

-hoofdpersonen herkennen 

-hun mening correct verwoorden 

-figuurlijk taalgebruik en beeldspraak 

-alinea's herkennen 

-sleutelwoorden vinden 

 

 Schrijven: - een naamgedicht schrijven 

 

 Spelling: -de persoonsvorm in de t.t.(herhaling) 

- verenkelen ook in langere woorden   

- verdubbelen ook in langere woorden  

-gedekte klinkers in gesloten lettergrepen 

   -dubbele medeklinker in samenstellingen  

     

 Taalbeschouwing: 

   -zelfstandig naamwoorden 

    -eigennamen, -enkelvoud-meervoud, -genus, 

    -verkleinwoord, -lidwoorden 

    

Spreken en Luisteren: - Open- en gesloten vragen leren stellen 

-informatie kritisch beluisteren 

   - een mening argumenteren 

- een discussie leren voeren 

 

 Spreken en voordragen: zie thema’s,  

-Spreekbeurten + actualiteiten 

 

 

 

 

 



 
 

Wero : Techniek en natuur:  
 -Komen grondstoffen uit de grond?(waarvan wordt iets gemaakt?) 

-Het is stuk, wat nu? (weten waarom iets niet werkt en een oplossing zoeken) 

-Hoe berg je apparaten goed en veilig op?(veiligheid) 

Natuur: 

-Wat een weertje (temperatuur, wind , neerslag en klimaat) 

-Gezellig warm thuis (verschillende energiebronnen herkennen) 

-Een jaar, maanden, seizoenen, dag en nacht… hoe kan dit?                                                                            

Gezondheid:                                   

-De bloedsomloop en het skelet.(de functie van de belangrijkste organen die betrokken zijn bij de 

ademhaling en de bloedsomloop kennen alsook de functie van de zintuigen, het skelet en de spieren) 

 

Muzische vorming: Verschillende activiteiten in de thema’s winter en techniek 

 

 

Varia: 

 Maandag 20 januari 2020: zwemmen 

 Vrijdag 24 januari 2020: wintersportdag (brief volgt) 

 Maandag 27 januari 2020: vrijaf 

 Dinsdag 28 januari 2020: Pedagogische studiedag. (vrijaf voor de leerlingen) 

 Zaterdag 8 februari 2020: Restaurantdag van de school. 

 

Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!  

   

Een gelukkig 2020 aan alle leerlingen en hun familie! 

      
Juf Marleen  

Rekenen:  

 Getallenkennis:  -Breuken op een getallen-as plaatsen 

    -Breuken vergelijken 

    -Gelijknamige breuken optellen en aftrekken 

 

 Bewerkingen:  -Hoofdrekenen: -flexibel en handig optellen en aftrekken 

        -natuurlijk getallen tot 10 000 delen 

    -Cijferen: - delen tot 10 000 

           

Metend rekenen:  -Kloklezen tot op 1 minuut nauwkeurig.  

-Gepast betalen, teruggeven of wisselen. De prijs, winst en         

verlies berekenen. 

-De inhoud meten in l, dl,cl en ml. 

-De tijdsduur in uren en minuten bepalen 

 

 Meetkunde:  -De omtrek van vlakke figuren berekenen 

    -Kijklijnen  

 

 


