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MAANDBRIEF JUNI 2021

Godsdienst : thema : "Natuur en cultuur”
De leerlingen verkennen de innerlijke bewogenheid in de wereld van kunst
en cultuur.

Wiskunde : Blok 12 : Alles wordt in de klas herhaald.
Getallenkennis : percenten, tabellen, diagrammen, grafieken, gemiddelde, mediaan,
ongelijke verdeling, bruto/tarra/netto
Bewerkingen : hoofdrekenen : alle bewerkingen, ook kommagetallen en breuken
Cijferen : alle bewerkingen (+ , - , x , : )
Metend rekenen : lengte, inhoud, gewicht, geldwaarde, temperatuur, omtrek en opp
van vlakke figuren
Meetkunde : vormleer : veelhoeken en ruimtefiguren
Taal : Herhaling en inoefening van de geziene leerstof.
In de loop van deze weken wordt de leerstof van taal overlopen en aangeduid w.b. de
toetsen.
Frans : unité 19 (herhalen) en unité 20

JUNI = TOETSENMAAND !!!
In de klas stelden we een planning op: een toetsenrooster.
Die planning kan u terug vinden in de agenda en op kopie zodat u weet welke toets op welke dag
wordt afgenomen.
Iedere dag krijgen de leerlingen een uurtje tijd om vragen te stellen over de leerstof die ze reeds
ingestudeerd hebben. ( Oefenmateriaal te vinden in contractbundel + voor wiskunde :
oefentoetsen achteraan in werkschrift F. )
We wachten dus niet tot de avond voor de toets om te beginnen leren !

Vergeet ook niet op voorhand je spreekbeurt in te oefenen !

VARIA
- Maandag 7 juni : laatste keer zwemmen (badmuts meebrengen)
- Donderdag 11 t/m 22 juni: toetsen en spreekbeurten( Rooster staat op kopie. Deze is voor
KLEINE wijzigingen vatbaar indien de omstandigheden er om vragen. )
-Woensdag 23 juni : oudercontact ( digitaal - uren volgen nog!)
- Donderdag 24 juni : oudercontact (digitaal)
- Vrijdag 25 juni : schoolreis
- Maandag 28 : variëtéshow L5
- Dinsdag 29 juni : zomersportdag
- Woensdag 30 juni : dankmis in de kerk van Heffen om 11 uur en laatste schooldag – einde om
12uur

