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REKENEN
Blok 1
Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.)
Getallenkennis
• De getallen tot 100
• De getallen tot 100 – Afronden
Bewerkingen
• Hoofdrekenen: de maal- en deeltafels van 1,5 en 10
• Hoofdrekenen: optellen tot 100 zonder en met brug
• Hoofdrekenen: aftrekken tot 100 zonder en met brug
• Hoofdrekenen: de maal- en deeltafels van 2, 4 en 8
Dagelijkse herhaling thuis van de tafels is aangewezen
Meetkunde
• Punten, lijnen en vlakken
• Hoeken
• Driedimensionale situaties in een tekening, foto of plattegrond
Evaluatieluik:
• Herhaling
• Toets
• Remediëring/verrijking
NEDERLANDS
Thema 1: ‘GEWOON ANDERS’
Spreken en luisteren
• verhaallijn ontdekken, hoofdpersonages aanduiden
• onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid
• rekening houden met het karakter en het doel van een gesprek
Lezen en taalbeschouwing
• betekenis van een woord achterhalen
Schrijven en taalbeschouwing
• verhaallijn opbouwen door chronologisch ordenen van gebeurtenissen
• het alfabet
technisch lezen
• herhalen leestechnische moeilijkheden uit L2
• opstart niveaulezen
Begrijpend lezen
• inzien dat informatie geordend is (inleiding, midden, slot)
Spelling
• WP1: Herhaling L2: tweeklanken, tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep,
woorden met b/d/g achteraan, ng/nk, woorden met één of meer medeklinkers vooraan en
achteraan
• WP2: verdubbeling van de medeklinker
• WP3: vrije klinker in woorden waar je verenkelt

WERO
Thema
•
•
•
•
•
•
•

1: ‘SAMEN OP DE SELFIE’
Dit beslis ik zelf
Mijn ruimte en die van iemand anders
Ik ben online
Waar kom ik vandaan?
Gewoon anders
Mijn digitaal paspoort
Taalinitiatie Engels ‘I can follow the rules’

KIVA: Thema 1: ‘FIJN MET JOU ERBIJ’
• Starten in een fijne klassfeer. Elkaar beter leren kennen via spelletjes.
• Stilstaan bij wat (on)veilig is en wat ze belangrijk vinden om zich goed te voelen in de
klas.
• Elkaar interviewen.
• Op een ludieke manier werken aan de groepssfeer en samenhorigheid.
SOVA: Jaarproject ‘DE GELUKSVOGELS’
We werken in de klas met het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans.
Elke maand legt een vogel een gouden ei in het vogelnest in onze klas. Spanning alom!
De vogel helpt ons een nieuwe inzicht te ontdekken over vriendschap.
Inzicht van de maand september: VRIENDEN MOEDIGEN ELKAAR AAN

GODSDIENST
Thema: ‘ANDERS ZIJN, ONTMOETING’
• Welkom in het derde leerjaar!
• Iedereen is anders
• In het spoor van Jezus
• Wat kiezen wij: ontmoeten of uitsluiten?
Starten met het thema: ‘OP STAP MET JOZEF’

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Maandag 6/9:
Woensdag 8/9
Donderdag 9/9:
Woensdag 15/9:
Donderdag 16/9:
Vrijdag 17/9:
Maandag 20/9:
Vrijdag 24/9:
Woensdag 29/9:
ELKE MAANDAG

Zwemmen
Informatieavond om 20u (mondmasker verplicht)
Foto voor de verjaardagskalender wordt getrokken
Eucharistieviering
Start wafelverkoop
Strapdag
Zwemmen
Daguitstap naar Mechelen (Brief volgt nog)
Vrijaf (pedagogische studiedag)
= FRUITDAG

19/09: Eline
26/09: Jade

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.

