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Maandplanning
November

WISKUNDE
Getallenkennis
• De hoeveelheden tot en met 6 splitsen
• De getallen 8 en 9 schrijven
• Hoeveelheden tot 10 vergelijken, ordenen en sorteren
• Rangorde en getallenas tot 8
Bewerkingen
• Optellen tot en met 6
• Aftrekken tot en met 6
Meten en metend rekenen
• Tijd ervaren
• Lengte en inhoud meten met natuurlijke maateenheden
Meetkunde
• Ruimtelijke oriëntatie: Verschillende gezichtspunten

NEDERLANDS: Kern 3 ‘De keizers en zijn duizend dokters’ + Start Kern 4 ‘Lollig!’
Technisch lezen
• Structureerwoorden auditief en visueel herkennen: doos – doek – zee – ijs – haar - wip zon – zak – bus
• Auditieve en visuele analyse en synthese van de structuurwoorden
• Klanken en letters: d – oe – z – h – ij – h – w – o – a – u
• Nieuwe woorden maken met de gemaakte letters
• Woordenrijen lezen
Begrijpend lezen
• Bij een tekening de juiste zin aanduiden/aanduiden wie er spreekt
Stellen
• Zinnen bouwen bij een tekenverhaal
• Een tekst als een boodschap ervaren
• Een vervolg bedenken bij een verhaal
Luisteren
• Kritisch luisteren
Spreken
• Inhoudsgericht spreken
Schrift
• De letters h – k – f - z – j – o – oo
• Wij schrijven onze letters aan elkaar tot woorden!

WERELDORIËNTATIE
Thema: Post en Pakket!
• Verschillende soorten post: brieven, kaartjes, reclamefolders,…
• De weg van de brief
• Wat schrijf ik op een envelop?
• De postzegel
Thema: Hij komt! Hij komt!
• Hij komt, hij komt! Wij maken alvast een aftelkalender en
schrijven een brief
• Oud en nieuw speelgoed
• Uitkijken naar de komst van Sinterklaas

Verkeer: Zichtbaarheid in het donker
▪ Hoe ben ik zichtbaar in het donker?
▪ Hoe beweeg ik mij op een veilige manier?

Het is ’s morgens langer
donker, wij dragen zeker onze
fluo om naar school te komen!

GODSDIENST
Liturgisch en pastoraal jaar: Allerheiligen en Allerzielen
• We denken aan iemand die er niet meer is, een bloem voor altijd
• Een kerkhofbezoek
Thema: Geboorte en groei
• Verwondering om nieuw leven
• De twaalfjarige Jezus in de tempel
• Groeien is loslaten, kiezen

Noteer deze data alvast op de kalender!
2 t.e.m. 13 november: (Verlengde) Herfstvakantie
Dinsdag 17 november: Start ‘Felm op, fluo top!’
Donderdag 19 november: Medisch schooltoezicht

Jarigen van de maand :
Bas De Weerdt
13/11/2020
Elle-Nora Verbruggen

19/11/2020
Juf Charlotte

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.

