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WISKUNDE
BLOK 5 (afwerking)
Bewerkingen
➢ Aftrekken tot 100: TE - E (zonder brug) en T - E
Herhaling - toets - bespreking

BLOK 6
1) Getallen
➢ Getallen tot 100 herhaling
2) Bewerkingen
➢ De maal- en deeltafel van 4
➢ Optellen tot 100: TE + TE zonder brug
➢ Aftrekken tot 100: TE - TE (zonder brug)
➢ Aftrekken tot 100: T – TE, 100 - TE
3) Meetkunde
➢ Meetkundige figuren en lichamen
➢ Spiegelingen, gelijkheid van vorm en grootte
4) Herhaling - toets – bespreking

NEDERLANDS
1) Taal
Thema 5: Nieuw, nieuwer, nieuwst
Technisch lezen
Woorden met aai, ooi, oei herkennen en vlot lezen.
Woorden met eeuw en ieuw herkennen en vlot lezen.
Luisteren en
In eenvoudige vertellingen de verhaallijn ontdekken,
spreken
de hoofdpersonages en belangrijkste gebeurtenissen
aanduiden.
Een onderscheid maken tussen fantasie en realiteit.
Een telefoongesprek voeren over concrete situaties.

Begrijpend lezen
Schrijven

Taalbeschouwing

In eenvoudige teksten over dingen en personen de
voornaamste informatie terug vinden.
Gebeurtenissen die tot de kinderen hun leef- en
belevingswereld horen en/of persoonlijke ervaringen
weergeven.
Nadenken over mededelende, bevelende, uitroepende
en vragende zinnen.

2) Spelling:
➢ Controledictee WP 7 – WP 11
➢ Woordpakket 12: Woorden met doffe klinker in be-, ge-, ver➢ Woordpakket 13: Woorden met d/t achteraan en b/p achteraan
➢ Woordpakket 14: Woorden met doffe klinker achteraan
➢ Woordpakket 15: Woorden met -nk en –ng achteraan
3) Schoonschrift: A - M - N
Inoefenen en herhalen van de hoofdletters

GODSDIENST
- Jezusverhaal: Jezus en Zacheüs
- Thema: ‘Ik wil het goede doen’: We verkennen het goede
doen in verschillende vormen. We beseffen ook dat het
‘goede doen’ niet altijd lukt.

WERELDORIËNTATIE
Thema: "Winter"
Hoe passen mensen, dieren en planten zich aan de winter aan? Wat kunnen wij doen om
de dieren te helpen? Welke kledij dragen we in de winter?
Thema: “Van tijd tot tijd”
Welke maanden zijn er allemaal? Waarom hebben we een kalender? Welke kalenders
zijn er nog? Hoeveel dagen telt een jaar? Hoe kan je de tijd nog meten?…

KIKO EN FLO
Thema 3: Onze klas, een vriendelijke groep
We werken aan een warme klasgroep. We proberen uit te
leggen wat een groep is. We zoeken voorbeelden van hoe een
fijne, vriendelijke groep eruitziet. We leren nieuwe zaken
over onze klasgenootjes. We denken na over de verschillende
gevoelens die je als lid in een groep kan ervaren. We
onderzoeken hoe we aansluiting vinden bij een groep en
hoe we anderen hierbij kunnen helpen.

woensdag 6/01:
vrijdag 15/01:
vrijdag 22/01:
donderdag 28/01:
vrijdag 29/01:

NIET VERGETEN
Driekoningen
Impulsdag winter *
Wintersportdag * (info volgt later)
Pedagogische Studiedag (vrije dag voor de leerlingen)
Vrije dag

*Meer info over het al dan niet doorgaan van deze activiteiten volgt later.

Onze jarigen deze maand:
Aysha: 1 januari
Ole: 25 januari

Deze maandplanning 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.
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