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REKENEN
Blok 7
Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.)
Getallenkennis
• Een (stam)breuk nemen van een getal
• Een breuk nemen van een te meten grootheid
Bewerkingen
• Cijferen: aftrekken zonder inwisselen
• Cijferen: aftrekken met 1 keer inwisselen
• Cijferen: aftrekken met 2 keer inwisselen
• Hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot 1000
Meetkunde
• Vormleer: vlakke figuren en veelhoeken
• Vormleer: eigenschappen van de zijden en de hoeken van vierhoeken
• Vormleer: eigenschappen van een vierkant en een rechthoek
NEDERLANDS
Thema 7: ‘Kriebelbeestjes’
Luisteren en spreken
• Verslag uitbrengen over gebeurtenissen/ervaringen die tot de eigen leefwereld behoren.
• De informatie in de beluisterde school- en studieteksten vergelijken met reeds
verwerkte informatie over andere dieren.
Taalbeschouwing
• Nadenken of een zin te weinig of overbodige informatie bevat in een taalgebruiksituatie:
nagaan wat kan met zinnen door ze aan te vullen, uit te breiden.
Schrijven
• Verschijnselen, meetresultaten en bevindingen ordenen door ze in tabellen, grafieken en
diagrammen in te vullen.
Technisch lezen
• Teksten in leesboek.
• Meerlettergrepige woorden met ch erin herkennen, weten dat de klinker daarvoor een
korte klank krijgt en dergelijke woorden op hun niveau lezen.
• Voor B- en C-lezers:
• Letten op 'natuurlijke' spreektoon bij zinnen in de directe rede en op toonhoogte bij
zinnen die eindigen op een vraagteken of een uitroepteken (herhaling).
Begrijpend lezen
• In teksten over dieren de voornaamste informatie terugvinden en de kenmerken
vergelijken met die van andere dieren.
• Verhaallijn ontdekken, hoofdpersonages en belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
• Voorkeur of afkeer uitspreken voor een of meer hoofdpersonages.
• Een onderscheid maken tussen fictie en non-fictie en daarbij argumenten geven.
• Hun mening geven over wat ze hebben gelezen.
• De inhoud van een gedicht associëren met een persoonlijke belevenis.

Spelling
• WP17: woorden waarin je verenkelt of verdubbelt, met speciale aandacht voor
samengestelde en meerlettergrepige woorden.
• WP18: doffe klinker in be, ge, ver
• WP19: doffe klinker in een onbeklemde lettergreep in woorden op: -e,-en(s), -el(s), -er(s)

WERO
PROJECTTHEMA ‘RUIMTE’:
Klasdoorbrekende activiteiten L2+L3:
• Creatieve knutselnamiddag
• Ruimtelabo
• Figuurzagen van een eigen raket
• Projectlied
• Brainstorm (coöperatieve werkvorm) ter voorbereiding van een “SPACE EXPO”
Voorlezen uit het boek ‘Mijn hamster is een astronaut’ van Dave Lowe.

We vormen onze eigen raket om tot een heuse
schemerlamp!
Hiervoor is het nodig dat elke leerling 1 batterij
van 9 Volt meebrengt. Voor de rest van het
materiaal zullen de juffen zorgen!
Graag meebrengen tegen ten laatste 24 februari.

Materiaal (boeken, speelgoed,…) over het thema ‘RUIMTE’ mag
vanaf 14 februari steeds meegebracht worden.
Zorg er wel voor dat er overal een NAAM op staat!

KIVA: Thema 6: ‘PESTEN STOPPEN, OOK MIJN VERANTWOORDELIJKHEID’
• De verschillende rollen kennen die omstanders kunnen opnemen (kijker, meeloper of
helper).
• Zich in de verschillende rollen inleven adhv een casus.
• Aangeven hoe pesten vermeden kan worden.
• Nadenken over hun eigen gedrag in pestsituaties en gemotiveerd zijn dit te veranderen.
SOVA: Jaarproject ‘De Geluksvogels’
• Inzicht van de maand februari: VRIENDEN DOEN LEUKE DINGEN SAMEN

GODSDIENST
THEMA: ‘STILTE EN GEDED, ONTVANKELIJKHEID’: afwerken
THEMA: ‘KERKELIJK JAAR: VEERTIGDAGENTIJD’

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Donderdag 03/02
Vrijdag 04/02

Zaterdag 05/02
Maandag 07/02
Vrijdag 11/02
Vrijdag 18/02

Maandag 21/02
Donderdag 24/02
Vrijdag 25/02

Zak met knutselspullen ten laatste vandaag meebrengen
Knutselnamiddag met kosteloos materiaal
Informatiebrochure Ruimteklassen + medische invulfiche
mee naar huis
Eetdag De Vlieger (Take away)
Medische fiche ingevuld terug meebrengen!
Zwemmen
NM: figuurzagen (L2 + L3)
➔ Hamer meebrengen waar je naam op staat.
L2 en L3 gaan naar het ‘Ruimtelabo’ in De Kettinghe
➔ Enkel rugzak met drank en tussendoortje meebr.
➔ Iedereen blijft ineten
➔ 1 stuk fruit (ongesneden) meebrengen
Zwemmen
Batterij 9 Volt ten laatste tegen vandaag meebrengen
Carnaval LS
➔ Je mag verkleed naar school komen.

Maandag 28/02 t.e.m. vrijdag 04/03: krokusvakantie

05/02: Nathan
15/02: Yness
19/02: Hanne

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 leerlingen.

