Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vlieger – Heffen
Steenweg op Heindonk 8 - 2801 Heffen
Tel.: 015/27.26.75

Juf Anke
anke.buyle@vbheffen.be

MAANDPLANNING
DECEMBER 2021
Tweede leerjaar

WISKUNDE
BLOK 4
Herhaling – Opfrissing van thuisonderwijs
Toets - Bespreking

BLOK 5 (start)
Instaples
1) Getallenkennis
➢ Tellen met sprongen van 1, 2, 5 en 10
2) Bewerkingen
➢ De maal- en deeltafel van 5
➢ Optellen tot 100: TE + E en E + TE zonder brug
➢ Optellen tot 100: TE + T en T + TE
➢ Aftrekken tot 100: TE - E (zonder brug) en T - E
3) Meten en metend rekenen
➢ De euro: munten en biljetten tot 100 euro, waarde en
kostprijs, betalen.
➢ Kalender, datum, tijdsduur in dagen.
➢ Kloklezen: tijdstip en tijdsduur in uur en halfuur / Tijd als
relatief begrip
4) Herhaling - toets - bespreking

NEDERLANDS
1) Taal
➢ Thema 4: Sint is slechtgezind (afwerking)
➢ Thema 5: Nieuw, nieuwer, nieuwst (start)
Technisch lezen
Luisteren en
spreken

Begrijpend lezen
Schrijven

Taalbeschouwing

Woorden met aai, ooi, oei herkennen en vlot lezen.
Woorden met eeuw en ieuw herkennen en vlot lezen.
In eenvoudige vertellingen de verhaallijn ontdekken,
de hoofdpersonages en belangrijkste gebeurtenissen
aanduiden.
Een onderscheid maken tussen fantasie en realiteit.
Een telefoongesprek voeren over concrete situaties.
In eenvoudige teksten over dingen en personen de
voornaamste informatie terug vinden.
Gebeurtenissen die tot de kinderen hun leef- en
belevingswereld horen en/of persoonlijke ervaringen
weergeven.
Nadenken over mededelende, bevelende, uitroepende
en vragende zinnen.

2) Spelling:
➢ Woordpakket 11: Woorden met sch, schr, str, spr
➢ Herhaling en controledictee (WP 7 - 8 – 9 – 10 – 11)

3) Schoonschrift:
Aanleren van de hoofdletters: W, T, Z
Nieuwjaarsbrieven schrijven
GODSDIENST
- Kerkelijk jaar: De advent – Kerstmis
- Thema: Welzijnszorg: ‘Samen over de drempel’

WERELDORIËNTATIE
Thema: ‘Brrrrr’
Brrr, een uitroep die je in verschillende situaties tegenkomt: het bange gevoel, omdat je
in het donker op straat komt. De rilling over je rug omdat je net een spin in de hoek van
je kamer ontdekte of misschien de afkeer omdat je iets vies vindt? Het eenzame gevoel
omdat je de warmte van een huis mist. In dit thema staan we stil bij de verschillende
gevoelens en situaties die een ‘brrr’-gevoel kunnen oproepen.

KIKO EN FLO
Thema 3: Onze klas, een vriendelijke groep
We werken aan een warme klasgroep. We proberen uit te leggen wat een groep is. We
zoeken voorbeelden van hoe een fijne, vriendelijke groep eruitziet. We leren nieuwe
zaken over onze klasgenootjes. We denken na over de verschillende gevoelens die je als
lid in een groep kan ervaren. We onderzoeken hoe we aansluiting vinden bij een groep en
hoe we anderen hierbij kunnen helpen.

Enkele belangrijke data!
Vrijdag 3/12:
Online Sinterklaas bezoek (uur volgt later)
Vrijdag 10/12 tem
dinsdag 21/12
Toetsenperiode
Woensdag 22/12:
Viering
Woensdag 22/12:
Digitaal oudercontact (brief volgt later)
Donderdag 23/12:
Digitaal oudercontact (brief volgt later)
Vrijdag 24/12:
Einde schooldag om 12uur
27/12 t.e.m. 07/01:
Kerstvakantie

Deze maandplanning 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.

Jarige deze maand
Sofia: 10/12
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