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Maandplanning
Januari

WISKUNDE
Getallenkennis
• Hoeveelheden t.e.m. 10
• Rangorde t.e.m. 14
• Splitsen t.e.m. 10
Bewerkingen
• Optellen en aftrekken t.e.m. 9
Meten en metend rekenen
• Gewicht: Meten met natuurlijke maateenheden
• Geld: Munten en biljetten t.e.m. 10 euro en 10 cent
• Lengte: De meter
Meetkunde
• Ruimtelijke oriëntatie: Driedimensionale situaties

NEDERLANDS: Kern 5 ‘Dan ken je Keesje Kolen niet!’ + Start Kern 6 ‘De alfapet’
Technisch lezen
• Structureerwoorden auditief en visueel herkennen: jeuk – ziek – lijm – hout – vuur – mug –
saus – muis – duif – geit
• Auditieve en visuele analyse en synthese van de structuurwoorden
• Nieuwe woorden maken met de gemaakte letters
• Woordenrijen snel(ler) lezen
Spelling
• Auditief dictee van steunwoorden en drieletterwoorden
• Kopieeroefeningen
Stellen
• Een verhaal maken via tekeningen en steunzinnen
• Zinnen schrijven bij een tekening
Luisteren
• Beluisterde informatie samenvatten en navertellen
Begrijpend lezen
• Bij een tekening de jusite zin kiezen
• Vragen bij een tekst oplossen
Schrift
• De tweetekenklanken: eu – ie – ui – ou – au – ei – uu
• Woorden en zinnen schrijven met correcte letterverbinding

WERELDORIËNTATIE
Thema: Winter
• We passen onze kledij aan: Winterkledij
• Wat is het weer in de winter?
• Wat doen de dieren in de winter?
• We helpen vogels in de winter!
Thema: Letters
• Letterfeest: Wij leerden alle letters!

Verkeer: Over een zebrapad
• Verantwoord oversteken met een volwassene
• Zichtbaarheid in het verkeer
Kiva:
•
•

Samen maken we het verschil
Onze klas heeft de pest aan pesten!
GODSDIENST
Liturgisch en pastoraal jaar
• De Wijzen uit het Oosten
Thema: Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden
• Bidden kun je ook met je lichaam
• Wij bidden naar het voorbeeld van Jezus: gebed ‘Onze Vader’
• Pater Damiaan

Aandachtspunt van de maand: WERKPLEZIER
Ik beleef plezier als ik aan een taak werk.

Noteer deze data alvast op de kalender!
Woensdag 6 januari: Driekoningen
Woensdag 13 januari: Handjesmarkt ‘Winter’
Woensdag 27 januari: Einde stage juf Kato
Donderdag 28 januari: Pedagogische studiedag (Geen school!)
Vrijdag 29 januari: Facultatieve verlogdag (Geen school!)

Jarigen van de maand :
Ella Scheyvaert

30/01/2021
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.

