Vijfde leerjaar – Linda Van Hove

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

maa

Godsdienst : Thema - Wat maakt mij gelukkig ?
Samen met de kinderen worden rond dit thema een aantal lessen uitgewerkt volgens de visie
van het nieuwe leerplan godsdienst.
Ter verduidelijking volgen enkele doelen van dit thema zoals we ze in het leerplan
terugvinden.
 … vragen stellen bij de vele manieren waarop mensen – ook zijzelf – in hun leven geluk
nastreven.
 … opweggaan om stilaan zelf vorm te geven aan hun eigen leven met bouwstenen die ze
als zinvol en waardevol ontdekken.

wiskunde : hoofdrekenen : natuurlijke getallen tot 10 000 en kommagetallen
optellen en aftrekken / optellen en aftrekken met breuken
cijferen : optellen en aftrekken met natuurlijke getallen en komma- getallen
/exploratie van de zakrekenmachine
getallenkennis : natuurlijke getallen tot 100 000/getalpatronen/
kommagetallen/grootste gemeenschappelijke
deler/kleinste gemeenschappelijk veelvoud/ breuk als
operator/ breuk als rationaal getal
meetkunde : evenwijdig en loodrecht / spiegelingen en symmetrie metend
rekenen : lengte / inhoud /tijd / gewicht / oppervlaktematen
taal : Thema 1 “Goed starten is de kunst!” en thema 2 “Mensen in nood!”
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begrijpend lezen : instructies lezen bij opdrachten en deze uitvoeren, verhaallijn van
een tekst ontdekken, tekstdelen ordenen en voorzien van kopjes, opbouw van een
krantenartikel achterhalen, eigen mening geven over een verhaal en hun mening
argumenteren
luisteren en spreken : instructies uitvoeren, in groep een kunstwerk voorstellen volgens
gegeven criteria, een verbale of non-verbale interpretatie geven van een gebeurtenis
schrijven : een uitnodiging schrijven, info objectief weergeven in de vorm van een
verslag
taalbeschouwing: werkwoorden herkennen en hun vorm inoefenen, t.t. en v.t., ,
verwoorden wanneer het ww.in de 1ste, de 2de of de 3de persoon staat, woorden en
afkortingen opzoeken in het woordenboek
studerend lezen : belangrijkste info in een tekst vinden ,
sleutelwoorden aanduiden, de hoofdgedachte van een korte
informatieve tekst afleiden
Frans : - kennismaking met Eventail – junior “En action”
- unité 1 – unité 2 – unité 3
W.O. : - Leren plannen – weekplanning opmaken - …
- Thema 1: ‘De zaalwachters van het Museum W’
dingen evolueren in de tijd en dat kun je vaak ordenen in een oorzaak-gevolg-relatie
dingen gebeuren altijd in onderlingen samenhang en zo kun je historische periodes afbakenen

✓
✓
✓
✓
✓

Donderdag 2 september : digitaal klassikaal oudercontact om 20 u.
Donderdag 16 september : start wafelslag
Vrijdag 17 september: strapdag
Maandag 20 september: zwemmen (zwemzak + € 0,50 voor de locker)
Woensdag 29 september : pedagogische studiedag

Aandachtspunt van de maand : NIEUWSGIERIGHEID
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te zien en te leren.

maandbrief september
21

