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Maandplanning
Mei

WISKUNDE
Getallenkennis
 Tientalligheid en plaatswaarde
 Automatiseren tot 10
 Getalbegrip t.e.m. 20
Bewerkingen
 Optellingen en aftrekkingen met 3 termen
 Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 20 met en zonder brug
 Oefeningen zonder brug:
Vb: 10 + 5 = 15
12 + 4 = 16
16 – 4 = 12
15 – 5 = 10
 Sokjesoefeningen: De verwoording die we in de klas
gebruiken, staat mee op het huiswerk.
Vb:
16 – 12 = 4
8 + 5 = 13
15 – 7 = 8
6 10 2
10 2
3
10
5
2
Meten en metend rekenen
 Lengte, inhoud en gewicht: Meten met standaardmaateenheden
 De klok: het half uur
Meetkunde
 Vormen herkennen en benoemen
NEDERLANDS: Kern 9 Afwerken + Kern 10 ‘Verzamelen’
Technisch lezen
 Algemene tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen
 Eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘-uw’ ~ ‘-eeuw’ ~ ‘-ieuw’
correct en vlot lezen
 Tweelettergrpeige woorden waarvan de eerste lettergreep een
open lettergreep is (vb. jaren) correct en vlot lezen
Begrijpend lezen
 Denkvragen over een tekst beantwoorden
 Korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen
 Conclusies trekken uit de context van een tekst
Spelling
 Eenvoudige, klankzuivere woorden (vb. spaar, vast, start, school)
correct opschrijven

WERELDORIËNTATIE
Thema: De tuin van Bolle
 Typische kenmerken van de lente
 Het zaai- en groeiproces van een zaad tot plant
 Onze eigen bloemen en groenten zaaien, kweken en
verzorgen
 De delen van vruchten
 Afval sorteren en recyvleren
 Wij houden een zwerfvuil-opruim-actie.!
Thema ‘Duimelijntje’
 Wij kijken uit naar het schoolfeest ‘De Hefteling’ a.d.h.v. het sprookje ‘Duimelijntje.
 Een nieuw stuk verhaal verzinnen.
 Een stop motion – filmpje creëren rond het sprookje
Kiva:



Kop op, ik steun jou!
Ik laat met niet doen en zeg ‘STOP!’

GODSDIENST
Thema: Maar ik kan niet alles: Grenzen en werkelijkheidsbesef
Liturgisch en pastoraal jaar:
 Meimaand, Mariamaand; Maria, de moeder van Jezus
 Moederdag
 Onze Heer Hemelvaart

Noteer deze data alvast op de kalender!
Maandag 2 mei: Pedagogische studiedag (Geen school!)
Woensdag 11 mei: Handjesmarkt ‘Lente’
Zaterdag 21 mei: Schoolfeest
Woensdag 25 mei: Eucharistieviering o.l.v. L4
Donderdag 26 mei: Onze-Heer-Hemelvaart (Geen school!)
Vrijdag 27 mei: Brugdag (Geen school!)

Jarigen van de maand :
Nand
Daan

7/05/2022
8/05/2022
Fran
15/05/2022
Lex
27/05/2022
Juf Charlotte

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 kinderen.

