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MAANDPLANNING
FEBRUARI 2021

WISKUNDE
BLOK 7
1) Getallen
➢ Initiatie stambreuken: De helft en kwart
2) Bewerkingen
➢ De maal- en deeltafel van 3
➢ Optellen tot 100: Aanvullen tot een zuiver tiental /
TE + E met brug, ook met meerdere getallen + schakelen
➢ Aftrekken tot 100: Aftrekken tot een zuiver tiental /
TE – E met brug, ook met meerdere getallen
3) Metend rekenen
➢ Kloklezen: uur, half uur, kwartier
➢ Lengte: de m en de cm
4) Herhaling - toets – bespreking

NEDERLANDS
1) Taal: Thema 6: Top Secret
Technisch lezen

Luisteren en
Spreken

Begrijpend lezen

Schrijven
Taalbeschouwing

Woorden met drie of vier medeklinkers aan het begin herkennen en
vlot lezen.
Woorden met het voorvoegsel (be-, ge-, ver-) vlot lezen.
In voorgelezen verhalen de verhaallijn ontdekken, de
hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
Eenvoudige instructies uitvoeren.
Aan een geïnterviewde persoon precieze en passen vragen stellen
die de gewenste informatie opleveren.
In korte verhalen met een eenvoudige structuur de verhaallijn
ontdekken, de hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenissen
aanduiden.
Eenvoudige instructies bij opdrachten lezen en correct uitvoeren.
Korte verhalen schrijven met een eenvoudige verhaallijn.
Reflecteren op woorden, samenstellingen en afleidingen.

2) Spelling:
➢ Woordpakket 16: Woorden met ou of au
➢ Woordpakket 17: Woorden met doffe klinker
➢ Controledictee
3) Schoonschrift: E – S - O
Inoefenen en herhalen van de hoofdletters
GODSDIENST
- Thema: Jezusverhaal: ‘Jezus en de lamme’
- Kerkelijk jaar: Veertigdagentijd
WERELDORIËNTATIE
Thema: “Winter”
Afwerking
Thema: “Kleden en verkleden”
Wat is het verschil tussen feestkledij en uniform? Welke kledij dragen de
mensen? Hebben dieren ook kledij? Waarom dragen mensen kleren? Waar
komt carnaval vandaan? Hoe vieren de mensen over de hele wereld
carnaval?
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 4: Samen maken we het verschil
We leren omgaan met verschillen. We denken na over hoe je met elkaar rekening kan
houden en waarom dit belangrijk is. We denken na over positieve eigenschappen van
anderen en onszelf.

donderdag 11/02:
vrijdag 21/02:
maandag 15/02 t.e.m.
vrijdag 19/02
zaterdag 27/02

NIET VERGETEN
Rapport
Carnaval voor de lagere school (meer info volgt later)
Krokusvakantie
Eetdag

Onze jarigen deze maand:
Nathan: 5 februari
Yness: 15 februari
Hanne: 19 februari

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.

Juf Anke

