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WISKUNDE 

Getallenkennis 

• Hoeveelheden tot 6 benoemen, vormen, vergelijken en ordenen,  

• Tellen en terugtellen tot 6  

• Getalbeelden t.e.m. 5; rangorde t.e.m. 5 

• De getallen t.e.m. 5 schrijven 

• De symbolen =, ≠, > en < hanteren  

Bewerkingen 

• Gelijk maken door bijdoen of wegdoen 

Meten en metend rekenen 

• Lengtes vergelijken  

• Conservatie bij lengte en oppervlakte  

Meetkunde  

• Meetkundige oriëntatie: Positie van zichzelf in de 

ruimte, positie van zichzelf of voorwerpen t.o.v. een referentiepunt in de ruimte, positie 

van voorwerpen t.o.v. elkaar.  

• Richting en zin van beweging 

• Patroonvorming  

 

 

NEDERLANDS: Kern Start + Kern 1  

     Technisch lezen 

• Structureerwoorden auditief en visueel herkennen: ik – kim – sim – kip – rem – raak – aap  

– vis  

• Auditieve en visuele analyse en synthese van de structuurwoorden 

• Alle letters uit de structuurwoorden losmaken: i, k, m, s, p, aa, r, e, v 

• Nieuwe woorden maken met de gemaakte letters 

• Woordenrijen lezen 

Stellen 

• Bij een tekenverhaal mondeling een verhaal verzinnen  

Luisteren 

• Geconcentreerd luisteren  

Vb: zinnen beoordelen op correctheid, woorden in een reeks herkennen,  

                een zin correct nazeggen,… 

Spreken  

• Willen en durven spreken  

Schrift 

• De letters i, m, v, r, s, p en e   
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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. 

WERELDORIËNTATIE  

Thema: Deze klas is top!  

• De klas en het nieuwe materiaal ontdekken 

• Wat is fijn/niet fijn? Klasafspraken maken 

• Kennismaken met de meter of peter uit het 6de leerjaar  

• Ik groei: Dagen van de week, dag en nacht  

• Een dagkalender met dagverloop lezen en begrippen als ochtend, voormiddag,… passend 

gebruiken 

• Activiteiten associëren met het correcte dagdeel 

 

Verkeer:  

• Hoe kom ik naar school?  

• Ik kom veilig naar school. 

 

Kiva: ‘Fijn met jou erbij!’ 

• Eigen plekje in de klas vinden 

• Klasafspraken maken 

• Zichzelf aan elkaar voorstellen 

 

 

 

 

GODSDIENST  

Thema: Mag ik zijn wie ik ben?  

• Onthaal 

• Ik ben de moeite waard! 

• Iedereen is anders  

• Moeder Theresa  

• Jezus en de kinderen  

 

 

ACTIEPUNT 
 

Dit schooljaar besteden we binnen de eerste graad extra aandacht aan  ‘SAMEN ZIJN’. 

 Hieronder verstaan we:  

 

Samen zijn in de klas: 

Ik wil met iedereen samenwerken, ook al mocht ik niet kiezen met wie ik samenwerk. 

Ik maak duidelijke afspraken in mijn groep.  

Ik houd mij aan de gemaakte afspraken.  

Ik luister ook naar ideeën van andere kinderen in mijn groep wanneer ik samenwerk.  

Ik deel materiaal met anderen in mijn groep.  

 

Samen zijn op de speelplaats:  

Ik kan met iedereen samen spelen.  

Ik kan een spel kiezen in overleg met anderen.  

Ik bespreek de spelregels voordat het spel start.  

Ik houd me aan de spelregels.  

Ik wil spelmateriaal delen.  

Ik kan tegen mijn verlies.  

 

 



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. 

 

Noteer deze data alvast op de kalender! 

 
 

Donderdag 1 september: Welkom in het eerste leerjaar!  

Maandag 5 september: Klassikale ouderavond om 20.00 in de klas 

Maandag 12 september: Handjesmarkt 

Woensdag 14 september: Eucharistieviering o.l.v. L2 

Donderdag 15 september: Toneel ‘Victor en de goedgevoelmachine’ (op school) 

Donderdag 15 september: Start wafelverkoop 

Vrijdag 16 september: Strapdag 

Vrijdag 30 september: Techniekatelier ‘Tech en Niek’ 

 

 
           

Juf Charlotte 


