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2801 Heffen
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Godsdienst : Thema 2 « Grenzen van het leven »
Confrontatie met grenzen kan een mens verrijken. Grenzen
kunnen ook een gevoel van veiligheid geven. Grenservaringen
kunnen ons bij het wezenlijke brengen.
Wiskunde :
Getallenkennis
 Grootst gemeenschappelijke deler
 Kleinst gemeenschappelijk veelvoud
Bewerkingen
 Hoofdrekenen: natuurlijke getallen vermenigvuldigen
 Hoofdrekenen: natuurlijke getallen vermenigvuldigen en delen door
machten van 10
 Schattend rekenen / Afronden /
De ZRM
 Cijferen: natuurlijke getallen
vermenigvuldigen
Meten en metend rekenen
 Hoekgrootte
Meetkunde
 Evenwijdig en loodrecht
 Vlakke figuren en veelhoeken
Taal :
Lezen : Kenmerken van een avonturenverhaal ontdekken.
Nadenken over de opbouw en van een verhaal.
Hoofdgedachte, sleutelwoorden en verwijswoorden
aanduiden.
Niet-talige boodschappen onderzoeken.
Schrijven : Een avonturenverhaal schrijven.
Nadenken over een schrijfproduct.
Luisteren : Poëzie beluisteren.
Spreken : Gespreksregels hanteren.
Vormen van communicatie vergelijken.
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Frans :
Unité 23 “Le Tour de France” :
Tijdsaanduidingen geven, informatie navertellen, zeggen
hoe je je verplaatst, getallen van meer van 1000 gebruiken
Unité 24 “ Cédric veut des pommes” :
Een verhaal navertellen, zeggen wat je graag eet, zeggen
dat je iets niet begrijpt

W.O. :
Mister Greeny
Wat is een ecxologische voetafdruk? Hoe ontstaat het
versterkt broeikaseffect? Wat is duurzame energie? Wat doen
we best met ons afval? …
Op dinsdag 5 oktober maakten we tijd voor ontbijt.
We focussen ons op gezonde voeding en goede
eetpatronen.
Week van het bos
Waarom zijn bossen zo belangrijk? Hoe herken ik verschillende bomen? Wat is
biodiversiteit? …

•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 6 oktober : Pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen)
vrijdag 7 oktober : Vrijaf
Donderdag 13 oktober : Wafelslag
Vrijdag 14 oktober : Uitstap naar het Broek (fiets)
Maandag 24 oktober : Zorgoudercontact
Vrijdag 28 oktober : Rapport 1
Maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november : herfstvakantie
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