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Maandbrief : december 2020 

 
Godsdienst: Thema Advent: 

Ontdekken van de band tussen Advent, Kerstmis en de inzet van de 

christenen in de vierde wereld.  

-Groeien naar leven en licht 

-Het verhaal van Robby. 

 

 

 

 

 

 

Taal: Thema:   - Feest 

 

Lezen  

   -gegevens uit een uitnodiging kunnen halen 

 -een verhaallijn ontdekken in een tekst.  

 -oorzaak en gevolg en het gebruik van 'omdat'. 

 - hun mening correct verwoorden. 

-de hoofdgedachte afleiden uit een informatieve tekst.  

    

Taalbeschouwing: 

  - het alfabet kennen en woorden alfabetisch rangschikken 

  - zelfstandig woordbetekenissen opzoeken in een woordenboek 

  - nadenken over de opzoekstrategie 

 

 Spelling: -Werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. 

   -evaluatie en remediëring 

 

 Schrijven en Taalbeschouwing : 

   -een uitnodiging voor een feest samenstellen 

   -schrijven van nieuwjaarsbrieven 

 

 Luisteren en spreken:  

   -verschillende deelopdrachten opnieuw verwoorden 

-een telefoongesprek voeren met een volwassene 

-open - en gesloten vragen stellen. 

  

 

 

 

 

 



 

W.O. : -Maatschappij  

Speelgoed, laat je niet verleiden!(inzien dat media je gedrag beïnvloed bij het kopen van 

speelgoed en er kritisch leren tegenover staan.) 

Mijn Hobby en ik! 

We zijn allemaal anders en toch… (inzien dat iedereen anders is, maar toch gelijkwaardig en dat 

verschillen leuk en verrijkend kunnen zijn.)  
  

-Techniek:             - Werken met een stappenplan 

                              - Veilig werken in de keuken. 
 

Muzische opvoeding: zie thema’s (Sinterklaas en Kerstmis) 

 

  

Varia:. 

 

• Zondag 29 november: begin van de Advent 

• Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest 

• Geen ‘toetsenperiode’  (zie mail directie). Wel permanente evaluatie zoals de 

andere weken. 

• Individuele oudercontacten online: woensdag 19 en donderdag 20 

december.(brief volgt) 

• Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 

2021 

 

Wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk!   

          Juf Marleen  

Rekenen:  

 Getallenkennis:  -tegelpatronen en (gecombineerde) getalpatronen 

    -breuken vergelijken / gelijknamige breuken 

     

 Bewerkingen:  -Hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot 10 000 

    -Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 10 000 delen 

    -Cijferen: natuurlijke getallen tot 10 000 delen 

     

 Metend rekenen:  -de omtrek van vlakke figuren berekenen 

-kloklezen: digitaal en analoog tot op 1 minuut voor en over het 

uur 

      

 Meetkunde:  -Ruimtelijke oriëntatie: kijklijnen 

 

Evaluatie van de leerstof blok 4     


