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REKENEN
Blok 9 (AFWERKEN)
Herhaling – toets – remediëring/verrijking
Blok 10 (OPSTART)
Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.)
Getallenkennis
Delers
Delers en veelvouden
Bewerkingen
Hoofdrekenen: alle bewerkingen tot 1000 (herhaling)
Cijferen: delen (elk cijfer is deelbaar)
Cijferen: delen (T is niet deelbaar door de deler)
Cijferen: delen (H is groter dan en niet deelbaar door de deler)
Meetkunde
Vormleer: driehoeken indelen volgens de hoeken
Constructies: grondplan met hoogtegetallen
Constructies: aanzichten
Herhaling – toets – remediëring/verrijking

NEDERLANDS
Thema 9: ‘Met paard en zwaard’
Luisteren en spreken
-Informatie achterhalen in mededelingen die bestemd zijn voor onbekende
leeftijdsgenoten (televisiefragment).
-Eigen mening geven over voorstellingen die ze hebben gezien.
-Discussies met leeftijdsgenoten: argumenten, tegenargumenten, standpunten,
voorstellen, tegenvoorstellen in een discussie aanwenden.
Taalbeschouwing
-Nadenken over bijvoeglijke naamwoorden en trappen van vergelijking.
Schrijven
-In eigen woorden schrijven waarover een gelezen verhaal gaat. Een eenvoudige
verhaallijn opbouwen door gebeurtenissen in hun logisch verloop te beschrijven.
Technisch lezen
Teksten in leesboek, niveaulezen en kwartierlezen.
-woorden met be-, ge- en ver- als voorvoegsel lezen op hun niveau (A, B of C).
Voor B- en C-lezers:
– -Bij het hardop lezen van de tekst letten op het contact met toehoorders.
Begrijpend lezen
-In teksten over personen, dieren, planten of objecten de voornaamste informatie
t terugvinden.
-Het kenmerkende ervan vergelijken met andere personen, dieren, planten of objecten.
-In verhalen en jeugdromans de verhaallijn ontdekken, de hoofdpersonages en de
belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
Spelling
-WP23: tweeklanken ei en ou
-WP24: Herhaling

WERO

 ‘Water; bron van leven’:
- Proefjes met water. Een explorerende, experimenterende en onderzoekende
aanpak tonen om meer te weten te komen over de eigenschappen van water.
- De weg van ruw water tot water uit de kraan.
- Beseffen dat er zorgvuldig en spaarzaam moet worden omgegaan met water.
- De aggregatietoestanden van water.
- De kringloop van het water.
- Watervervuiling: oorzaken verwoorden en initiatieven leren kennen om
watervervuiling te voorkomen.

 ‘SoVa (Sociale Vaardigheden): Jaarproject ‘De Geluksvogels’
Inzicht van de maand april: VRIENDEN ZIJN GRAAG SAMEN

GODSDIENST

Thema:
• Vergeving en verzoening: ‘De spons erover’

NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER!
Maandag 26 april: Zwemmen
Vrijdag 30 april: Schoolfotograaf

23/04: Yana

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 leerlingen.

