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4 de leerjaar

Maandbrief : januari 2022
Dit jaar besteden we binnen onze graad extra aandacht aan ‘ Samenwerking’
-Ik durf de leiding nemen en houd rekening met de anderen.
-Ik aanvaard dat iemand anders de leiding neemt, en ik werk mee.
-Ik heb respect voor de ander zijn mening.
-Ik laat de ander uitspreken en kan mijn beurt afwachten.
-Ik durf mijn mening op een beleefde manier te zeggen.
Godsdienst: Thema: Gewetensvol handelen:
-Goed of kwaad: weet jij het ?
-Soms is de keuze moeilijk!
-Stel je eens in de plaats van de andere!
-Jona moet kiezen (Bijbelverhaal)
Taal: Thema: - Wel? Gezond? Gezond en wel!
Lezen:

-een reclametekst lezen en de kenmerken
herkennen
-hoofdpersonen herkennen
-hun mening correct verwoorden
-figuurlijk taalgebruik en beeldspraak
-alinea's herkennen
-sleutelwoorden vinden

Schrijven:

- een naamgedicht schrijven

Spelling:

-de persoonsvorm in de t.t.(herhaling)
- verenkelen ook in langere woorden
- verdubbelen ook in langere woorden
-gedekte klinkers in gesloten lettergrepen
-dubbele medeklinker in samenstellingen

Taalbeschouwing:
-zelfstandig naamwoorden
-eigennamen, -enkelvoud-meervoud, -genus,
-verkleinwoord, -lidwoorden
Spreken en Luisteren:

- Open- en gesloten vragen leren stellen
-informatie kritisch beluisteren
- een mening argumenteren
- een discussie leren voeren

Spreken en voordragen: zie thema’s,
-Spreekbeurten en actualiteiten

Rekenen:
Getallenkennis:

-Breuken op een getallen-as plaatsen
-Breuken vergelijken
-Gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Bewerkingen:

-Hoofdrekenen: -flexibel en handig optellen en aftrekken
-natuurlijk getallen tot 10 000 delen
-Cijferen: - delen tot 10 000

Metend rekenen:

-Kloklezen tot op 1 minuut nauwkeurig.
-Gepast betalen, teruggeven of wisselen. De prijs, winst en
verlies berekenen.
-De inhoud meten in l, dl,cl en ml.
-De tijdsduur in uren en minuten bepalen

Meetkunde:

-De omtrek van vlakke figuren berekenen
-Kijklijnen

Wero : Thema: Hip hip hoera ik ben 30!
- De toekomst voorspellen, kan je dat?
- Eeuwen tellen
- Waarom en wanneer dingen veranderen
- Wat verandert er? Wat verandert er niet?
- Vaak beter maar niet altijd ...
- Onze eigen glazen bol
- Evaluatiemoment
Muzische vorming: Verschillende activiteiten in de thema’s winter, techniek en wero.

Varia:
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 21 januari: wintersportdag.
Maandag 24 januari 2022: zwemmen!
Donderdag 27 januari 2022: rapport.
Vrijdag 28 januari 2022: Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
Dinsdag 1en woensdag 2 februari en 2022: oudercontacten
Zaterdag 5 februari 2022: eetdag
Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!

Een gelukkig 2022 aan alle leerlingen en hun familie!
Juf Marleen

