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4 de leerjaar

Maandbrief : november 2020
Godsdienst: Thema: Conflicten:- Kleine en grote conflicten.
- Hoe ontstaan conflicten.
- Een conflict… wat nu?
- Soms heb je tijd nodig…
- Jezus kwam ook in conflict.
- Nieuwe kansen.
Taal: Thema: - Nieuwsgierig naar nieuws
Lezen:

- informatie uit nieuwsberichten halen
- de advertentie: bedoeling van de schrijver, hoofdpersonages en de
locatie van het verhaal benoemen.
- de hoofdgedachte in een tekstfragment formuleren.
- de structuur van een tekst herkennen.
- een toneelscript leren lezen en uitvoeren

Schrijven:

- Feit of geen feit?
- voor het schrijven de juiste woorden kiezen

Spelling:

-Werkwoorden: de tegenwoordige tijd.

Taalbeschouwing:

-zinnen uitbreiden en inkorten, zinsdelen vervangen en
verplaatsen.
-Het onderwerp aanduiden
-De persoonsvorm
-De t.t en de v.t.

Luisteren en spreken: - een zelfgeschreven artikel voorstellen aan de klas met
aandacht voor start- en slot-zin, articulatie en mimiek.
- informatie halen uit voor hen bestemde nieuwsberichten
- het interview: relevante vragen stellen.
- kritisch luisteren
- verwachtingen over de inhoud toetsen aan de werkelijke
inhoud

Rekenen:
Getallenkennis:

W.O. :

- Herhaling: Getallen tot 10 000
-Verhoudingen ontdekken, verwoorden en vergelijken
-Gelijkwaardige breuken zoeken.
-Breuken vereenvoudigen

Bewerkingen:

-Hoofdrekenen: -optellen en aftrekken tot 10 000
-vermenigvuldigen tot 10 000
-Cijferen: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen tot
10 000

Metend rekenen:

-Digitale tijdstippen voor het uur lezen tot op 1 min
nauwkeurig
-Betalen, wisselen en teruggeven in euro en cent

Meetkunde:

- Het vierkant, de rechthoek en de ruit.
- Het parallellogram onderzoeken
- Het trapezium onderzoeken

Druk, druk, druk…

-luchtdruk,
-waterdruk,
-druk van voorwerpen,
-boekdrukkunst,
-bloeddruk,
-drukte op de weg,
-weerbaarheid, stress
-afdrukken (sporen)

Muzische opvoeding: Thema's: ‘druk’ en Sinterklaas.

Varia:
• Dinsdag 16 november: opening van de ‘verkeersweek’: kinderen komen zo ‘fluo
‘mogelijk naar school…
• Dinsdag 16 november : Medisch schooltoezicht op school ( controle ogen, rug…)
• Donderdag 19 november : Voorstelling van ‘De Munt’
• Maandag 16 en 30 november: : zwemmen niet mogelijk (zwembaden gesloten)

Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!

Juf Marleen

