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Godsdienst : Thema - Wat maakt mij gelukkig ? 

 Thema   « Kerkelijk jaar »  
                                      Onderscheid maken tussen Allerheiligen en Allerzielen. 

 

 
 

 

Wiskunde : Getallenkennis: Delers – gemeenschappelijke delers – ggd 

                                             Veelvouden – gemeenschappelijke veelvouden – kvg 

                                             Breuk als operator, als rationaal getal, breuken herstructureren 

                                            Natuurlijke getallen tot 1 000 000 

                                            Afronden en schatten – schattend tellen 

Hoofdrekenen: Optellen en aftrekken met breuken 

                         Nat.getallen en kommagetallen vermenigvuldigen 

Cijferen: Natuurlijke getallen vermenigvuldigen  

               Exploratie van de zakrekenmachine 

Metend rekenen: Tijd : kloklezen 

                            Gewicht 

                           Oppervlaktematen (incl.km²) 

Meetkunde: vierhoeken – diagonalen – vierhoeken classificeren en tekenen  

 

 

Taal : thema 3 (Strips en chips)  
 

expressief lezen, spreken, voordragen en stellen i.v.m. thema taalschat 
taalbeschouwing : de t.t. en v.t. herkennen 

         de t.t. en v.t. – type ww. 
       bijvoeglijke naamwoorden (ook stoffelijke) 
      het werkwoordelijk gezegde herkennen 

spelling : woordpakket 3 – 4 – 5 - 6 
 
 
 
 

Ter verduidelijking volgen enkele doelen van dit thema  

 … Allerheiligen duiden als feest van verbondenheid 

 … heiligen (her)kennen via de waarden die ze beleefden 
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Frans : Unité 1 – 4 : herhaling 
             Unité 5 : Vocabulaire : iets over iemand zeggen en iets ontkennen 

             Unité 6 : Vocabulaire : - de datum vragen en geven/tellen tot 31 tellen. 

 

 

 

 

 

W.O. : - Thema 2: ‘Sporen in het park’ 

De verschillende bewoners van het bos en hun sporen ontdekken onderzoeken 

De invloed van het weer en de relatie tussen de dieren en de planten begrijpen.  

 

 

Actiepunt: Dit jaar besteden we binnen onze graad extra aandacht aan ‘ZELFSTANDIGHEID’. 

Hieronder verstaan we volgende kernvragen. 

✓ Ik kan mijn taken zelfstandig plannen. 

✓ Ik kan de tijd nodig om taken uit te voeren inschatten. 

✓ Ik kan mijn eigen planning bijsturen. 

✓ Ik kan een geschikte werkplek uitkiezen. 

✓ Ik kan mijn werkplek organiseren. 

✓ Ik kan, zonder hulp, het nodige materiaal uitkiezen en 

gebruiken. 

✓ Ik kan kritisch kijken naar mijn werkwijze en het resultaat. 

 

 

 

✓  

✓ Dinsdag 5 oktober: ontbijt (bord, bestek, eierdopje, beker… in een zakje meebrengen) 

✓ Donderdag 7 oktober: laatste dag om wafels te bestellen 

✓ Donderdag 7 oktober: De Munt  

✓ Maandag 11 oktober: vrijaf 

✓ Donderdag 14 oktober: wafels afhalen op school 

✓ Vrijdag 15 oktober: herfstwandeling in het Broek in de voormiddag 

                                      fiets(die in orde is!)/helm/fluovestje meebrengen (verplicht)! 

✓ Maandag 18 oktober: zwemmen (€0.5 voor de locker) 

✓ Donderdag 21 oktober: oudercontact voor de zorgkinderen 

✓ Vrijdag 29 oktober: rapport 1 

✓ Maandag 1 tot en met 5 vrijdag november: herfstvakantie. 

 

 

 


