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REKENEN
Blok 9
Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.)
Getallenkennis
• Kruistabellen en staafdiagrammen
Bewerkingen
• Cijferen: vermenigvuldigen met hoogstens 2 keer inwisselen
• Hoofdrekenen: flexibel vermenigvuldigen en delen
Meten en metend rekenen
• Tijdsduur in uren en minuten
• Omtrek
Meetkunde
• Vormleer: diagonalen van vierhoeken
Herhaling – toets – remediëring/verrijking

NEDERLANDS
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
• WP22: tweeklank gevolgd door een doffe lettergreep, tweeklank eeuw/ieuw, vrije klinker
a/o/ie/oe op het einde van een woord
• WP23: tweeklank ij, tweeklank ou

WERO

THEMA ‘WAAR IK WOON’
• De kaart van mijn gemeente
• Mijn gemeente in vakjes
• Stop…u bent te ver!
• De juiste straat
• Als ik de baas zou zijn

KiVa THEMA 8: ‘Ik laat me niet doen en zeg ‘STOP!’
• Begrijpen dat slachtoffers geen schuld hebben aan het feit dat ze gepest
worden.
• Zich er bewust van zijn dat niemand moet toelaten dat hij gepest wordt.
• Uitleggen wat het betekent om assertief te zijn en zich niet te laten doen.
• Verduidelijken hoe je door assertief te zijn de kans om gepest te worden
beperkt.
• Een assertieve lichaamstaal en verbale taal gebruiken.

SoVa (Sociale Vaardigheden): Jaarproject ‘De Geluksvogels’
• Inzicht van de maand april: VRIENDEN ZIJN GRAAG SAMEN

GODSDIENST

THEMA VERGEVING EN VERZOENING: ‘DE SPONS EROVER’
• In de bijbel: het zondvloedverhaal
• In de bijbel: De vader en de twee zonen
• Dat is zonde!
• Deleten of vergeven?
• Christenen schenken vergeving…
• Jezus vergeeft: Verhaal van de zondige vrouw
• Christenen vragen vergeving aan God

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Maandag 18/04
Vrijdag 29/04

Paasmaandag (vrijaf)
Schoolfotograaf

02/04: Valdrin
30/04: Liv

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.

