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MAANDPLANNING
MAART 2021

WISKUNDE

BLOK 8
1)


2)

Getallen
Blokdiagrammen
Enkelvoudige tabellen en kruistabellen
Bewerkingen






De maal- en deeltafel van 8
Optellen tot 100: TE + E en E + TE met brug
Optellen en aftrekken tot 100 gemengde reeks
Afronden en schattend rekenen

3) Metend rekenen

 Inhoud: De liter en de centiliter
 Gepast betalen, wisselen en teruggeven met euro en
cent
4) Herhaling - toets – bespreking

NEDERLANDS
1) Taal: Thema 7: Meedoen is belangrijker dan winnen
Technisch lezen

Luisteren en
Spreken

Begrijpend lezen

Schrijven
Taalbeschouwing

Woorden met d of b aan het eind vlot lezen.
Tweelettergrepige woorden met een open klinker aan het eind van
de eerste lettergreep vlot lezen.
In een voorgelezen verhaal de verhaallijn ontdekken, de
hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenissen ontdekken.
In een gesprek passende vragen stellen aan volwassenen wanneer ze
iets niet begrijpen.
Informatie opzoeken in eenvoudige informatiedragers als
beeldwoordenboeken.
Bij opdrachten eenvoudige instructies lezen en correct uitvoeren.
Eenvoudige instructies met ten hoogste vier stappen schrijven.
Nadenken over woorden die een zelfstandigheid aanduiden (dier,
plant, persoon, ding), enkelvoud en meervoud zoeken van deze
woorden.

2) Spelling:
 Korte – lange en andere klanken
 Woordpakket 18: Woorden met gt of cht
 Woordpakket 19: Aanbreng schema verdubbelen
 Woordpakket 20: Aanbreng schema verdubbelen
3) Schoonschrift: G – Q – U – Y
Inoefenen en herhalen van de hoofdletters
GODSDIENST
- Kerkelijk jaar: Veertigdagentijd – De Goede Week – Pasen
- Project van Broederlijk Delen: ‘Delen doet goed’
WERELDORIËNTATIE
Thema: “Van tijd tot tijd”: Afwerking
Thema: “Jeugdboekenmaand: Lezen is een
feest!”
We bekijken ons eigen leesgedrag, we bespreken
de weg van schrijver
tot boek, wie werkt er allemaal mee aan een boek?
Thema: “De lente is in het land!”
Hoe zie je dat het lente is? We maken kennis met de dieren en hun
jongen en de verschillende lentebloemen. Wat doen mensen allemaal in de tuin?

KIKO EN FLO
Thema 5: “Onze klas heeft de pest aan pesten”
We kunnen uitleggen wat pesten is. We leggen het verschil uit tussen toevallig pijn doen,
ruziemaken en plagen. We proberen te begrijpen wat je voelt als je gepest wordt.

Woensdag 10/03:
Woensdag 31/03:
Donderdag 1/04:
maandag 5/04 t.e.m.
vrijdag 16/04

NIET VERGETEN
Pedagogische Studiedag (geen school)
Klassiek in de klas
Sobere maaltijd
Paasvakantie

Onze jarigen deze maand:
Umi: 12 maart
Elias: 12 maart
Kjell: 13 maart
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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