Lode De Wolf

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vlieger – Heffen
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel. en fax: 015/27.26.75

Godsdienst :
Thema “Groeien in liefde en tederheid”
Kinderen kunnen veel deugd beleven aan elkaars vriendschap. Vriendschap kan voor hen echter
ook een bron zijn van verdriet. Vanuit de ervaring dat vrienden meer zijn dan speelkameraadjes, kunnen kinderen
de kenmerken van vriendschap en liefde ontdekken : vertrouwen, eerlijkheid, aandacht, bevestiging, … .
Het bevrijdende van de Blijde Boodschap is dat de liefde van God zich realiseert en uitdrukt in de liefde en de
vriendschap die tussen mensen groeit.
Fragment uit het leerplan godsdienst

Wiskunde :
Blok 8
Getallenkennis : Kenmerken van deelbaarheid
Metend rekenen : Kapitaal en interest / Inhoud / Volumematen / Volume balk en kubus
Meetkunde : Gelijkvormigheid en vervormingen
Bewerkingen : Kommagetallen delen door kommagetallen
Blok 9
Getallenkennis : Numerieke verhoudingen – Recht en omgekeerd evenredig
Bewerkingen : Natuurlijke getallen en kommagetallen vermenigvuldigen met 4, 8, 5, 50 en 25
Meten en metend rekenen : Inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies
Relatie tussen afstand, tijd en snelheid
Meetkunde : Schaduwen (lengte, richting, lichtbron en invalshoek)
Taal :
Lezen : Persoonlijke uitnodigingen kritisch lezen
Hun mening geven over de hoofdpersonages uit een tekst
Luisteren : Persoonlijke gevoelens neerschrijven bij een fictietekst
Spreken : Een interview afnemen
Schrijven : Formulieren invullen
Taalsystematiek : Een stappenplan gebruiken om zinsdelen te benoemen
Vraagwoorden gebruiken bij het zoeken van zinsdelen
Frans :
Unité 29 : « Deux croissants »
Iets bestellen in een restaurant – zich verontschuldigen – een gesprek
navertellen
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Unité 30 : « Je suis malade »
Een telefoongesprek voeren – zeggen wat er scheelt als je ziek bent

WO :
Afval
Hoeveel afval produceren we? Wat gebeurt er met dat
afval? Wat is recycleren? Hoe kan je afval voorkomen?

Onze zintuigen
Over welke zintuigen beschikken we? Hoe werken onze
zintuigen? Welke functie hebben onze hersenen bij het
waarnemen?

~ Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari : Krokusvakantie
~ Zaterdag 27 februari : Eetdag (Take away – zie website van de school)
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