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REKENEN
Blok 7
Meetkunde
• Vormleer: vlakke figuren en veelhoeken
• Vormleer: eigenschappen van de zijden en de hoeken van vierhoeken
• Vormleer: eigenschappen van een vierkant en een rechthoek
Herhaling – Toets – Remediëring/verrijking
Blok 8
Getallenkennis
• Stambreuken vergelijken en ordenen + herhaling
Bewerkingen

Joepie!
We vertrekken bijna
op ruimteklassen!

Cijferen: optellen en aftrekken
Cijferen: aftrekken met nul(len) in het aftrektal
Cijferen: optellen en aftrekken in contexten
Hoofdrekenen: vermenigvuldigen (E x TE, E x HET)
Hoofdrekenen: opgaande delingen van het type
HTE : E met H deelbaar door de deler
Meten en metend rekenen
• Kloklezen: de analoge klok tot op 1 minuut
• Gewicht: kilogram en gram
• Lengtematen: de kilometer
•
•
•
•
•

NEDERLANDS
Thema 7: ‘Kriebelbeestjes’ (afwerken van het thema)
Thema 8: ‘Kunst & kids’
Luisteren en spreken
Achtergrondinformatie bij nieuwsberichten op een persoonlijke wijze ordenen.
Vragen over nieuwsberichten en de daarbij horende achtergrondinformatie begrijpen.
Een telefoongesprek voeren met bekende volwassenen of met leeftijdgenoten.
In een telefoongesprek relevante vragen stellen en antwoorden geven die het gesprek
gaande houden.
Taalbeschouwing
•
•
•
•

• Nadenken over mededelende, bevelende en uitroepende zinnen en de leestekens.
• Reflecteren op zinnen.
Schrijven
•
•

Een briefkaart of een prentbriefkaart sturen aan naaste familieleden.
Een brief schrijven aan een klasgenoot om een belevenis over te brengen en op een
briefomslag het adres van de bestemmeling schrijven volgens richtlijnen van de post.

Technisch lezen
• Verkleinwoorden met -tje, -etje of -pje aan het eind op hun niveau (A, B of C).
• Voor B- en C-lezers: bij het hardop lezen van de tekst aandacht schenken aan articulatie.
Begrijpend lezen
Gepast reageren op voor hen bestemde uitnodigingen van instanties en de expliciet
vermelde argumenten erin aanwijzen.
• Gegevens aflezen in enkelvoudige tabellen: de dienstregeling van een busdienst, de
openingstijden van winkels, bibliotheken en zwembaden, inhoudsopgaven in boeken.
Spelling
•

•

WP20: vrije klinker ee aan het einde van lange woorden

WERO
 ‘Ruimte’: (Klasdoorbrekende activiteiten)
➔ In de periode voor de ruimteklassen werken we volledig aan het
project “SPACE EXPO”.
De leerlingen verdiepen zich in deelgroepjes in een onderwerp
en bereiden een tentoonstelling voor.
➔ Astronautenbeurs met 6 workshops
 KiVa Thema 7 ‘Kop op, ik steun jou’
- Voorbeelden geven van manieren waarop ze het slachtoffer kunnen steunen.
- Uitleggen waarom het soms moeilijk is om het op te nemen voor het slachtoffer.
- Begrijpen dat zelfs kleine signalen of gebaren van steun opbeurend kunnen zijn voor
het slachtoffer.
- Op een gestructureerde manier samenwerken met een gelijke deelname aan het
gesprek.

GODSDIENST

 Project van Broederlijk Delen: Campagne “Compartamos” (Laten we delen!)
Samenwerken en samen delen is nodig om de wereld te veranderen. Dat ondervindt ook Isis in
Colombia wanneer ze samen met haar familie en andere mensen uit de gemeenschap strijdt voor
een gezonde en veilige leefomgeving. Als we delen, staan we sterker. Dat laten we ook de
leerlingen ervaren en inzien.

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Maandag 07/03
Dinsdag 08/03
Donderdag 10/03
Dinsdag 15/03

Start van de projectweek (L2 + L3)
Zwemmen
NM: Astronautenbeurs met 6 workshops (L2 + L3)
Workshop “DE LIST VAN GIANNI SCHICCHI” door De Munt
➔ Geen boekentas nodig.
“Space Expo” (L2 + L3)
➔ Tentoonstelling voor de KS en LS
➔ 11u-11.30u: Tentoonstelling voor de ouders.
Geheel vrijblijvend!

Woensdag 16/03 t.e.m. vrijdag 18/03: RUIMTEKLASSEN
Maandag 21/03
Woensdag 23/03
Vrijdag 25/03
Woensdag 30/03
Donderdag 31/03

Start boekenweek
Zwemmen
8.30u-10.10u: Workshop ‘Musical’
Rapport
Boekenbeurs
Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen
11.15u: Eucharistieviering
Sobere Maaltijd ten voordele van Broederlijk Delen

Dinsdag 05/04 t.e.m. vrijdag 15/04: paasvakantie

12/03: Elias
13/03: Kjell

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE
START!

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.

