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REKENEN
Blok 8
Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.)
Getallenkennis

Stambreuken vergelijken en ordenen + herhaling

Bewerkingen

Cijferen: optellen en aftrekken
Cijferen: aftrekken met nul(len) in het aftrektal
Cijferen: optellen en aftrekken in contexten
Hoofdrekenen: vermenigvuldigen (E x TE, E x HET)
Hoofdrekenen: opgaande delingen van het type
HTE : E met H deelbaar door de deler

Meten en

Kloklezen: de analoge klok tot op 1 minuut

metend rekenen

Gewicht: kilogram en gram
Lengtematen: de kilometer

Herhaling – toets – remediëring/verrijking

NEDERLANDS
Thema 8: ‘Kunst & kids’
Luisteren en spreken

-Achtergrondinformatie bij nieuwsberichten op een persoonlijke wijze ordenen.
-Vragen over nieuwsberichten en de daarbij horende achtergrondinformatie
begrijpen.
-Een telefoongesprek voeren met bekende volwassenen of met leeftijdgenoten.
-In een telefoongesprek relevante vragen stellen en antwoorden geven die het
gesprek gaande houden.

Taalbeschouwing

-Nadenken over mededelende, bevelende en uitroepende zinnen en de leestekens.
-Reflecteren op zinnen.

Schrijven

–Een brief schrijven aan een klasgenoot om een belevenis over te brengen en op een
briefomslag het adres van de bestemmeling schrijven volgens richtlijnen van de
post.

Technisch lezen

Teksten in leesboek, niveaulezen en klasdoorbrekend lezen.
–Verkleinwoorden met -tje, -etje of -pje aan het eind op hun niveau (A, B of C).
Voor B- en C-lezers:
–Bij het hardop lezen van de tekst aandacht schenken aan articulatie.

Begrijpend lezen

-Gepast reageren op voor hen bestemde uitnodigingen van instanties en de expliciet
vermelde argumenten erin aanwijzen.
-Gegevens aflezen in enkelvoudige tabellen: de dienstregeling van een busdienst, de
openingstijden van winkels, bibliotheken en zwembaden, inhoudsopgaven in boeken.

Spelling

-WP19: doffe klinker in een onbeklemde lettergreep in woorden op:
-e,-en(s), -el(s), -er(s)
-WP20: vrije klinker ee aan het einde van lange woorden
-WP21: tweeklanken ei, ui en au
-WP22: tweeklanken eeuw, ieuw, aai, ooi, oei + vrije klinker a, o, ie, oe op het einde
van een woord

WERO
 CM-tandenpoetsproject met Ben de Bever: soorten tanden en hun functies,
kennismaken met Ben De Bever (mascottefiguur) + opstart tandenpoetskaarten,
hoe moet je je tanden poetsen, tandbederf: ontstaan en voorkomen
Vanaf deze maand
verzorgen wij onze
tanden “KEI-goed”!

 Jeugdboekenweek: eigen leesgedrag bekijken, de weg van schrijver tot boek,
wie werkt er allemaal mee aan een boek?
 KiVa Thema 7 ‘Kop op, ik steun jou’
- Voorbeelden geven van manieren waarop ze het slachtoffer kunnen steunen.
- Uitleggen waarom het soms moeilijk is om het op te nemen voor het
slachtoffer.
- Begrijpen dat zelfs kleine signalen of gebaren van steun opbeurend kunnen
zijn voor het slachtoffer.
- Op een gestructureerde manier samenwerken met een gelijke deelname aan
het gesprek.
 ‘SoVa (Sociale Vaardigheden): Jaarproject ‘De Geluksvogels’
Inzicht van de maand maart: VRIENDEN VOELEN ZICH VEILIG BIJ ELKAAR

GODSDIENST

Thema:
 Vergeving en verzoening: ‘De spons erover’
 Project van Broederlijk Delen: Campagne “Delen kan schelen” (Senegal)

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Maandag 1 maart: Zwemmen
Vrijdag 5 maart: lege tissuedoos meebrengen om mee te knutselen
Maandag 29 maart: Zwemmen
Maandag 5 april - vrijdag 16 april: Paasvakantie

03/03: Korneel
15/03: Lore

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 leerlingen.

