
Taal: Thema:   - Veilig naar school! 

 Lezen:  - Vanuit vragen een tekst gericht lezen.  

 - Structuur vinden in eenvoudige informatieve teksten. 

 - Sleutelwoorden herkennen 

 

 Luisteren en spreken: 

                         - Zinnen correct formuleren.  

- Een opdracht met eigen woorden formuleren.  

 - Gesprekken met leeftijdsgenoten: rekening houden met karakter en     

doel van het gesprek. 

 -Spreekdurf ontwikkelen. 

Schrijven:                                                              

                        - Schrijfdurf hebben om de taak aan te vatten.    

               - Passende woordenschat kiezen in functie van het schrijfdoel.                                                                                         

Taalbeschouwing 

   -Een tabel lezen 

    -Snel de inhoud van een tekst achterhalen 

    -Sleutelwoorden noteren 

    -Nadenken over werkwoorden 

    - t.t. en v.t. 

 

 Spelling: Herhaling 3de lj: vrije u, ei, ij ou, au aai,ooi,oei,ieuw,eeuw 

Doffe klinker in achtervoegsels ig en -ige 
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Maandbrief : september 2020 

 
Godsdienst: Thema: Symbolen1 
   -tekens en symbolen (tekens en symbolen herkennen in hun   

    omgeving en in de kerk) 
-Mijn verhaal, mijn symbool 

-Ons verhaal, ons symbool(groepsgevoel ervaren) 

-Zeven sacramenten, zeven handelingen. 

 
 
 

Betrokkenheid: Nieuwsgierigheid 
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te zien en te leren. 

  

 



Rekenen:  

 Getallenkennis:  -getallen tot 1000. (herhaling)    

    -breuken: stambreuken en echte breuken 

 

Bewerkingen: -hoofdrekenen:- natuurlijke getallen optellen en aftrekken 

tot 1000 (herhaling derde leerjaar) 

    -cijferen: -optellen en aftrekken tot 1000 

 

Meten en metend rekenen:  

 -lengte: km, m, dm en cm (herhaling) 

 -datum en jaarkalender/ tijdsduur in dagen en maanden 

 -gewicht: kg en g.  

                  

 
 

W.O. : Weer naar school: -Mens en tijd: Kinderen zien in dat mensen en objecten 

                                       evolueren in de tijd. 

     -Mens en tijd: Kinderen zien in dat hun tijdbesteding                     

      gelijkenissen en verschillen vertoont met die van kinderen     

            uit vroegere tijden. 

     -verwoorden hoe in vorige eeuwen werd onderwezen en werd        

 schoolgelopen. 

Levenshouding: -Omgaan met elkaar… Niet altijd gemakkelijk! 

      -Een groep: sterk of zwak?  

                 - Een goed leven… wat heb je daarvoor nodig?  

  

 

Muzische vorming: - experimenteren met kleuren en kleurtechnieken. 

- een portret bewerken.!   

 

Varia: 

• Turnen: vrijdag en soms maandag (1x per maand extra turnen) .  

• Zwemmen: zie overzicht in de agenda van de leerlingen.  

• Klassikaal oudercontact:  woensdag 2 september om 20.00 u. 

• Woensdag 9 september: foto voor de schoolkalender wordt getrokken 

• Donderdag 17 september: start wafelverkoop 

• Maandag 5 oktober: vrijaf.  

• Dinsdag 6 oktober: pedagogische studiedag 

(kinderen hebben vrijaf) 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!    

                     Juf Marleen 


