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MAANDPLANNING
JUNI 2021

WISKUNDE

BLOK 12
1) Getallen
➢ Functies van getallen en herhaling getallen tot 100
2) Bewerkingen

➢ Tafelfamilies
➢ Herhaling alle tafels
➢ Optellen en aftrekken tot 100
3) Metend rekenen

➢ Herhaling: kalender, datum en tijdsduur.
➢ Kloklezen tot op een kwartier nauwkeurig
➢ Herhaling: lengte, inhoud en gewicht meten
4) Meetkunde
➢ Herhaling vormleer

NEDERLANDS
1) Taal: Thema 10: Elke dag een beetje reizen
Technisch lezen

Luisteren en
Spreken

Tweelettergrepige woorden met een open lettergreep herkennen en
vlot lezen.
Drielettergrepige, samengestelde, klankzuivere woorden herkennen
en vlot lezen.
In voorgelezen verhalen de verhaallijn ontdekken en de
hoofdpersonages en belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
Een onderscheid maken tussen fantasie en realiteit.
Vertellen of beleefde ervaringen, recent verworven kennis en
inzichten uit de omgeving.
Zelfstandig een aantal gespreksconventies kunnen toepassen in een
gesprek.

Begrijpend lezen

Schrijven

Taalbeschouwing

In eenvoudige teksten over personen, dieren, planten en objecten
de voornaamste informatie terugvinden.
Reclameteksten kunnen onderscheiden van andere teksten.
Verwachtingen (oproep, uitnodiging) kunnen opschrijven die alle
noodzakelijke gegevens bevat voor de lezer om er een passend
gevolg aan te geven.
Korte en lange zinnen

2) Spelling:
Herhaling woordpakketten
Controledictee 5
3) Schoonschrift:
Inoefenen en herhalen van de hoofdletters
GODSDIENST
Eerste Communie: Thema 4: Welkom in de kerk
Thema: Brood, tafel, maaltijd houden:
We bespreken de betekenis van de uitdrukkingen ‘broodnodig’ en ‘brood om van te leven’.
We ervaren de veelzijdige wijzen waarop mensen samen maaltijd houden.
WERELDORIËNTATIE
Thema: “Dieren overal”: Welke dieren zijn er? Waar leven dieren? Welke dieren leven
in een park? Welke dieren leven er in het bos?
Thema: “Mijn lichaam”: Hoe verzorg ik mijn lichaam? Welke weg legt het eten af in
mijn lichaam? Wat zijn luizen? Hoe poets ik mijn tanden?

KIKO EN FLO
Thema 8: ‘Ik laat me niet doen en zeg ‘STOP’!
We leren dat pestslachtoffers geen schuld hebben aan het feit dat ze gepest worden.
We leggen uit wat assertief zijn betekent en zich niet laten doen. We leren hoe je best
kan reageren op pestsituaties.

Vrijdag 11/06:
t.e.m. dinsdag 22/06
Woensdag 23/06:
Donderdag 24/06:
Donderdag 24/06:
Vrijdag 25/06:
Maandag 28/06:
Dinsdag 29/06:
Woensdag 30/06:

NIET VERGETEN
Toetsenperiode
Oudercontact deel 1
Wandeling kennismaking Conservatorium Mechelen
(brief volgt later)
Oudercontact deel 2
Schoolreis L1-L2 (brief volgt later)
Uitstap De Nekker (brief volgt later)
Sportdag
Diploma L6
Einde schooljaar 12uur

Onze jarigen deze maand:
Viktor: 18 juni
Fien: 28 juni
Onze vakantie jarigen:
Maurice: 4 juli
Lily-Rose: 25 augustus
Deze maandplanning 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.

Juf Anke

PRETTIGE
VAKANTIE!

