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MAANDPLANNING
MEI 2022

WISKUNDE

BLOK 9 (afwerking)
1)
➢
➢
2)
➢
➢
3)
➢
4)
➢
➢
5)

Getallen
Beelddiagrammen
De helft, een kwart, het dubbel
Bewerkingen
De maal- en deeltafel van 6
Optellen tot 100: TE + TE en TE - TE met brug
Metend rekenen
Gewicht: Kilogram en gram
Meetkunde
Patronen met 2 en 3 elementen
Meetkundige transformaties: bewegen in de ruimte
Herhaling - toets – bespreking

BLOK 10
1)
➢
2)
➢
➢
➢
3)
➢
➢
4)
➢
5)

Getallen
Schatten
Bewerkingen
De maal- en deeltafel van 9
De tafel van 1, de maaltafel van 0
Optellen en aftrekken tot 100 met brug
Metend rekenen
Lengte, inhoud en gewicht meten
De wijzerklok aflezen tot op een kwartier
Meetkunde
Blokkenconstructies
Herhaling - toets – bespreking

NEDERLANDS
1) Taal: Thema 8: Samen is dubbel zo leuk

Technisch lezen

Luisteren en
Spreken

Begrijpend lezen
Schrijven
Taalbeschouwing

Samengestelde woorden bestaande uit twee klankzuivere
delen vlot herkennen en lezen.
Tweelettergrepige woorden met een doffe e in de tweede
lettergreep herkennen en vlot lezen.
In voorgelezen verhalen de verhaallijn ontdekken.
In voorgelezen verhalen de hoofdpersonages en de
belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
Het onderscheid maken tussen fantasie en realiteit.
Informatie over zichzelf overbrengen aan medeleerlingen.
In korte verhalen met een eenvoudige structuur en in
stripverhalen de verhaallijn ontdekken.
Gebruik maken van pictogrammen
Nadenken over de betekenis en vorming van verkleinwoorden.

2) Spelling:
✓ Woordpakket 20: Woorden met een verdubbeling
✓ Woordpakket 21: Woorden met g en ch
✓ Woordpakket 22: Woorden met een verenkeling (apen zweven over muren)
✓ Woordpakket 23: Woorden met een verdubbeling en verenkeling
3) Schoonschrift: R – P – A – N - M
Inoefenen en herhalen van de hoofdletters

GODSDIENST
✓ Thema: Brood, tafel, maaltijd houden:
We bespreken de betekenis van de uitdrukkingen ‘broodnodig’ en ‘brood om van
te leven’. We ervaren de veelzijdige wijzen waarop mensen samen maaltijd
houden.

WERELDORIËNTATIE
Thema: Word wakker: De natuur komt weer tot leven. We gaan op ontdekking in de
natuur en bespreken wat er allemaal verandert voor de natuur, de dieren en de mensen.
Thema:

Hefteling: We ontdekken het thema van het schoolfeest en verdiepen ons in

één sprookje. Hoe herken je een sprookje? Welke sprookjes zijn er nog? Dit zijn maar
enkele vragen waar we een antwoord op zoeken.

KIKO EN FLO
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.

Zondag 1/05:
Maandag 2/05:
Zondag 8/05:
Maandag 9/05:
Vrijdag 13/05:
Zaterdag 14/05:
Zaterdag 21/05:
Dinsdag 24/05:
Woensdag 25/05:
Donderdag 26/05:
Vrijdag 27/05:

NIET VERGETEN
Eerste Communie om 9.30u
Pedagogische Studiedag (vrije dag)
Moederdag
Vertrek Plattelandsklassen L6
Rapport
Terugkeer L6
Plechtige Communie
SCHOOLFEEST (zie flyer)
Lentewandeling in Tivoli met L3
(uitstap met de fiets, brief volgt later)
Eucharistieviering om 11.15u
O.H.-Hemelvaart: Geen school
Brugdag: Geen school

Onze jarigen deze maand:
Kato: 6 mei
Cleo: 20 mei
Merlijn: 23 mei

Deze maandplanning 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.

Juf Anke

