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

4 de leerjaar

Maandbrief : maart 2021
Godsdienst: Thema: -De veertigdagen-tijd (Vasten) en project rond Broederlijk Delen.
-De Goede Week

Taal: Thema: - Boeken (jeugdboekenweek)
- Op wie doen wij een beroep?
Lezen:

- informatie aflezen in beeld- en staafdiagrammen.
-een verhaallijn ontdekken.
-de hoofdgedachte achterhalen en formuleren
-verwijswoorden herkennen.
-spreekwoorden en uitdrukkingen
-Verbanden herkennen en aanduiden.

Spelling:

-de vrije klinker in een gesloten lettergreep(wp 14)
-de persoonsvorm in de t.t.(ww.7)
-doffe klinker in ge-, be-, en ver-.(wp 15)

Taalsystematiek:
-Homoniemen en synoniemen.
-Samenstellingen en afleidingen, voor- en achtervoegsels
Schrijven:

-Een formulier invullen met informatie over jezelf (Mijn cv)
-Werken rond gedichten. (stagiair)

Sprekenen luisteren
-Instructies geformuleerd door medeleerlingen correct
uitvoeren.
-Geschikte vragen stellen en antwoorden geven om informatie
te verkrijgen of te geven.
- Door het stellen van gerichte vragen, beroepen herkennen.
-de mening van anderen respecteren
-Spreekbeurten + actualiteiten

Rekenen:
Getallenkennis:

-kommagetallen tot 0,001
-breuk en kommagetal

Bewerkingen:

-Hoofdrekenen:
-optellen en aftrekken met kommagetallen tot 0,1
-optellen en aftrekken met kommagetallen tot 0,001
-leren werken met een zakrekenmachine

Metend rekenen:

-kloklezen tot op 1 seconde nauwkeurig
-het begrip ‘oppervlakte’
-meten en kommagetallen (herleidingen)

Wero: Maatschappij: Beroepen: een meisje dat voetbalt en een jongen die danst
Mijn hobby en ik
Mens en natuur
- Weer en klimaat: Bewolking en luchtdruk
- Klein maar dapper? (respect en aanvaarden van verschillen tussen de mensen)
-Opletten geblazen! ( allergieën)
Techniek: - hoe verwarmen we ons?
Muzische vorming: Beeld en drama: Techniek: jeugdboekenweek
Beweging: bewust worden van eigen lichaam
Muzikaal: het lichaam als muziekinstrument
Beeld: Pasen
Muzische opv.: Werken rond thema Broederlijk delen.
Varia:
• Maandag 1 maart : zwemmen
• Woensdag 10 maart: pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen.
• Maandag 29 maart: zwemmen
• Boekenweek van 15 tot 19 maart.
• Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021.
Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!
Juf Marleen

