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REKENEN 

Blok 4 

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

Getallenkennis (Stam)breuken: lezen, schrijven, terminologie 

Een (stam)breuk nemen van een hoeveelheid 

Getalpatronen 

Bewerkingen Hoofdrekenen: optellen tot 1000 met brug 

Hoofdrekenen: aftrekken tot 1000 met en zonder brug 

Hoofdrekenen: vermenigvuldigen (E x TE) 

Hoofdrekenen: opgaande delingen TE : E buiten de tafels  

Meetkunde Evenwijdigheid 

Loodrechte stand 

 

 

NEDERLANDS 

Thema 4: ‘ALS EEN DIEF IN DE NACHT’ 

Luisteren en spreken -gepast reageren op bevelen en vragen van instanties. 

-geschikte vragen stellen om informatie te verkrijgen, correct op vragen antwoorden. 

-diverse gespreksvaardigheden oefenen. 

Taalbeschouwing -betekenisvolle woordgroepen maken met aandacht voor bovenliggend begrip, 

onderliggend begrip, synoniem en tegengestelde. 

-reflecteren op woorden, samenstellingen en afleidingen. 

Schrijven  -een hoofdpersonage van een fictief verhaal beschrijven en typeren. 

Technisch lezen Teksten in leesboek, niveaulezen en klasdoorbrekend lezen. 

-drielettergrepige woorden herkennen en op hun niveau lezen.  

-B- en C-lezers: op ‘natuurlijke’ spreektoon voorlezen van zinnen in de directe rede. 

Begrijpend lezen -informatie aflezen in beeld- en staafdiagrammen. 

-de belangrijkste gebeurtenissen aanduiden en aangeven of het fictie of realiteit is. 

-aangeven wie de hoofdpersonen zijn en er hun voorkeur of afkeer over uitspreken.  

Spelling -WP 8: verkleinwoorden op –je + controledictee 1 

-WP 9: a in open lettergreep van oorspronkelijk vreemde woorden (banaanwoorden) 
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WERO  

Thema’s: 

 ‘Kinderrechten’ (20/11): Spelenderwijs kennis maken met kinderrechten. 

De link leggen tussen concrete situaties en kinderrechten. De 

kinderrechten toepassen in de klas. We maken een eigen 

kinderrechtenposter en spelen het klasspel ‘de rechtenverkenners’.  

 KiVa: Thema ‘Onze klas, een vriendelijke groep.’  

- De sfeer in eigen klasgroep evalueren met de Kiko-en-Flo-meter.  

- Leren omgaan met ruzie en conflict.  

- Oefenen hoe ze aansluiting vinden bij een groep en anderen hierbij kunnen helpen.  

 

 

GODSDIENST 

 ‘Verbondenheid in verdriet’ 

 

 

 

                        NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER! 

De geplande zwemlessen worden vervangen die turnlessen.  

 

Donderdag 19 november: Workshop ‘Villa Verdi’ van Opera De Munt  

➔ Geen boekentas nodig. Een rugzakje is met drinkbus, 

tussendoortje en brooddoos voor wie blijft ineten is 

voldoende.  

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                01/11: Gail 

                                09/11: Stig 

                                21/11: Victor 

 

 

 

 

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. 

 


