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Maandplanning
December

WISKUNDE
Getallenkennis
 De symbolen =, ≠, < en >
 De hoeveelheden t.e.m. 6 splitsen
(herhaling/automatiseren)
 Vaste getalbeelden t.e.m. 10
 Rangorde t.e.m. 8
Bewerkingen
 Optellen tot en met 6
 Aftrekken tot en met 6
 Ingeklede rekenverhalen t.e.m. 6
 Puntoefeningen ( type: 2 + … = 6 )
Meten en metend rekenen
 Lengte en inhoud meten met natuurlijke maateenheden
 Tijd ervaren

NEDERLANDS: Kern 5 ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’
Technisch lezen
 Structureerwoorden auditief en visueel herkennen: jeuk – ziek – lijm – hout – vuur
 Auditieve en visuele analyse en synthese van de structuurwoorden
 Alle letters uit de structuurwoorden losmaken: eu – ie – l – ou – uu
 Nieuwe woorden maken met de gemaakte letters
 Woordenrijen lezen
Stellen
 Een tekenverhaal vervolledigen en verwerken
Luisteren
 Kritisch luisteren
Schrift
 De letters u - j – ij - g
 Correcte letterverbinding in woorden
 Onze eerste nieuwjaarsbrieven

WERELDORIËNTATIE
Thema: Sinterklaas in onderweg (Afwerken)
 Hij komt, hij komt! Wij maken alvast een aftelkalender en schrijven
een brief
 Oud en nieuw speelgoed
 Uitkijken naar de komst van Sinterklaas
Thema: Feest!
 Hoe bereid je een feestje voor?
 Kerstversiering
 Cadeaupapier voor cadeautjes maken
 Technische processen: Hoe pak ik een cadeautje in?
Verkeer: Zichtbaar in het donker!
 Hoe ben ik veilig en zichtbaar in het verkeer wanneer het donker is?
Kiva: Samen maken we het verschil
 We lijken op elkaar, maar verschillen ook

GODSDIENST
Thema: Adventsproject en Kerstmis
 De Advent
 Het kerstverhaal

ACTIEPUNT
Dit schooljaar besteden we binnen de eerste graad extra aandacht aan ‘ZELFSTANDIGHEID’.
Hieronder verstaan we:
Ik kan het nodige materiaal nemen bij verschillende activiteiten.
Ik draag zorg voor eigen materiaal.
Ik draag zorg voor materiaal van iemand anders.
Ik ruim het materiaal netjes op.
Als ik een probleem heb, kan ik meerdere oplossingen bedenken.
Ik kies een oplossing.
Ik kies een nieuwe oplossing als mijn probleem niet opgelost is.
Ik kan een probleem dat er al geweest is op dezelfde manier zelf oplossen.

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 kinderen.

Noteer deze data alvast op de kalender!
Vrijdag 3 december: Hoog bezoek van Sint en Piet
Woensdag 15 december: Handjesmarkt ‘Kerstmis’
10 t.e.m. 21 december: Toetsenperiode
De kinderen hoeven thuis niet te ‘studeren’ voor de toetsen.
Wij herhalen en oefenen alles in de klas.
Woensdag 22 december: Eucharistieviering
Woensdag 22 december: Oudercontact vanaf 17.00 uur (Online)
Donderdag 23 december: Oudercontact vanaf 16.00 uur (Online)
Vrijdag 24 december: kerstavond = Halve dag
School eindigt om 12.00 u!
27 december t.e.m. 9 januari: Kerstvakantie

Jarige van de maand :
Elicia
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Juf Charlotte

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 kinderen.

