
Maandbrief – november 2020. 

 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
De Vlieger – Heffen 
Steenweg op Heindonk 8 
2801 Heffen 
Tel. en fax: 015/27.26.75 

 
 
 
 
 
Godsdienst : Thema  «Bijbel » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wiskunde : BLOK 4 

                     Getallenkennis : Van kommagetal naar breuk en omgekeerd 
                     Bewerkingen :  

 Hoofdrekenen : 
- Vermenigvuldigen met breuken 
- Natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 

machten van 10 en met 4, 5, 50 en 25 
- Kommagetallen vermenigvuldigen met machten 

van 10 en met 5, 50, 25 en 4 

 Cijferen : Kommagetallen vermenigvuldigen met 
natuurlijke getallen 

                    Meten en metend rekenen :  
- Omtrek en oppervlakte van rechthoek en 

vierkant 
- Omtrek en oppervlakte van het parallellogram 

                    Meetkunde :  
- Plaats- en routebeschrijving 
- Zich mentaal verplaatsen in de ruimte 

Taal : Spelling : -  werkwoorden in de verleden tijd ( klankvast en     
klankveranderend) en de tegenwoordige tijd ( 3 vormen ) 
 

 Begrijpend lezen : karakter afleiden uit tekst en argumenten, oorzaak- 
en gevolgrelaties, lay-out bespreken en tekstsoort 
afleiden, bedoeling van teksten aangeven,kritisch 
lezen 

Luisteren, spreken : sleutelwoorden noteren tijdens het luisteren, met 
eigen woorden een tekst navertellen en beoordelen, eigen 

De leerlingen leren wegwijs worden in het hanteren van de bijbel : 

onderscheid tussen O.T. en N.T., teksten opzoeken, afkortingen verstaan, … . 

Ze ontdekken ook hoe de bijbel functioneert in de gemeenschap van 

christenen :  

 Door het verspreiden van de bijbel en de boodschap. 

 Door de beleving van de boodschap. 

 Door de viering vooral in de woorddienst van de 

eucharistie. 
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mening geven, gesprekconventies naleven, open vragen 
opstellen 

 
Taalbeschouwing : aanhalingstekens 
 
 
 
 
 

Frans : Unité 8 : Vocabulaire : - Ik kan voorwerpen in de klas benoemen en 

zeggen hoeveel er zijn. 
             Révision 5 – 8 : herhaling van deze unités 
             Unité 9 : Vocabulaire : - Ik kan praten over het weer. 
 
 
W.O. : - We gaan dieper in op het belang van onze voeding.  Hoe kunnen we 

gezond 
  eten ?  Welke voedingsgewoonten zouden we beter aanpassen of  
  veranderen ?  Hoe komt het dat gezond eten zo belangrijk is ? 
 

- Mens en relaties : ze leren de verschillende manieren van omgaan met 
elkaar in concrete situaties herkennen, onderscheid tussen plagen en 
pesten, pestgedrag, gevoelens bij pesten, het vermijden van conflicten, 
manieren van geweldloze oplossingen, zich weerbaar opstellen 
tegenover de groep, … 

 
     

Varia  
 
 

 Dinsdag 17 november : verkeersactie op school “Veilig met fluo” 
De lln proberen zoveel mogelijk fluo items aan te doen. 

 Woensdag 18 november : voettocht gaat NIET door wegens 
COVID-19 maatregelen 

 Donderdag 19 november : Medisch Schooltoezicht (lln die zich 
inschreven krijgen een vaccinatieprik op school.) 

 
 


