
 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool                          4de  leerjaar 
De Vlieger – Heffen 
Steenweg op Heindonk 8 
2801 Heffen 
Tel. en fax: 015/27.26.75 

 

Maandbrief : april 2021 

 
Godsdienst: Thema:   -Levensadem: 

Op adem komen 

De levensadem van God 

Pinksteren: - bewust zijn dat ze elke seconde van hun leven ademen 

                   - ongezonde lucht inademen,   nieuw leven inblazen…  

- weten hoe Jezus gedreven werd door de Geest, de     

levensadem. 

 

 

 

 

Taal: Thema:  - Jong geleerd is oud gedaan 

   

 

         Lezen:   -De leerlingen reageren gepast op voor hen bestemde uitnodigingen van instanties.  

    -Ze kunnen er de expliciet vermelde argumenten in aanwijzen. 

- fictie en non-fictie vergelijken en overeenkomsten zoeken 

    

 

 Spelling: - De tweeklank au correct schrijven, bv. pauw 

   - De doffe klinker in woorden op -em  en -ond  correct schrijven. 

   - Woorden met d achteraan correct schrijven, bv. Hond 

 

        Schrijven: - een aantal gedichten met specifieke kenmerken bekijken  en vervolgens zelf een 

vormgedicht maken. 
 

           Taalsystematiek:  
       -Herhaling: 'betekenissen' (zowel talige als niet-talige) 

 - Nadenken over mededelende, bevelende, uitroepende en vragende zinnen. 

     - De tweeledigheid in zinnen vaststellen. 

  

 

 Spreken en Luisteren:  
 -De leerlingen halen informatie uit mededelingen die bestemd zijn voor ongekende 

leeftijdsgenoten. 

- feit of fictie achterhalen door goed te luisteren en te kijken. 

- relevante en gevarieerde vragen leren stellen. 

 -Oud en jong leren elkaar kennen en raken aan de praat tijdens een spel.  

 

 

 

 



 

 

 

Wero  Mechelen en België. 

  

 

Muzische vorming: -werken rond Moederdag en thema wero 

  

 

 

Varia: 

 

• Donderdag 22 april: leeruitstap naar ’t Grom (zie brief onderaan) 

• Maandag 26 april: zwemmen 

• Dinsdag 27 april: leerwandeling door Mechelen (brief volgt) 

• Vrijdag 30 april:  schoolfotograaf 

 

 

Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!  

         

Juf Marleen & Juf Ella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen:  

 Getallenkennis  De natuurlijke getallen tot 100 000 inoefenen 

         

 Bewerkingen:  Hoofdrekenen:herhaling van de 4 hoofdbewerkingen tot 100 000  

               Cijferen: optellen en aftrekken met kommagetallen tot 0,001 

     

 Metend rekenen:  Een oppervlakte meten in m², dm² en cm² 

    De oppervlakte van een rechthoek of vierkant berekenen 

      

 Meetkunde:  Spiegelbeelden, symmetrie en asymmetrie 

    Een grondplan lezen en samenstellen 

    Aanzichten tekenen en benoemen  
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Beste mama’s en papa’s, 

 

Het schooljaar is al ver gevorderd. Uitgestelde uitstappen kunnen nu beperkt 

weer.   In het kader van de ‘lente’ en ‘nieuw groen’ trekken we er op 

donderdag 22 april met onze klas op uit om van dit heerlijke seizoen te 

genieten.  Hiervoor worden we verwacht in ‘ ’t Grom. (Groentemuseum)  

We maken er kennis met gekende en minder gekende groenten.  

 

We verplaatsen ons met de bus..  We vertrekken rond 9 u. en zijn ruim op 

tijd terug binnen de schooluren.  

De kinderen moeten die dag geen lunch meebrengen. Ze gaan namelijk zelf 

aan de slag in de keuken. (binnen of buiten in een serre… ) Alles corona-

proef.  

Nadien mogen ze zelf hun soep opeten met een lekkere boterham.  

 

 

Gelieve onze leerlingen die dag van een regenjas, 

warme kledij en wandelschoenen of laarzen te voorzien.  

(naargelang het weer en het kan modderig zijn in het veld.) 

 

Denk ook aan een tussendoortje voor de voor- én namiddag,  

en voldoende drank. 

Vergeet je fluohesje niet! 
 

 

Alvast bedankt! 

Juf Ella en juf Marleen 
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