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REKENEN 
Blok 5 (VERVOLG) 

Bewerkingen  

• Hoofdrekenen: optellen en aftrekken tot 1000 met brug 

Meten en metend rekenen 

• Inhoud: de liter en de centiliter 

• Inhoud: de deciliter 

• Kloklezen: analoog tot op 5 minuten voor het uur 

 

Blok 6 

Instaples (= les die in spelvorm gekende leerstof opfrist waar het blok op verder bouwt.) 

Getallenkennis 

• Negatieve getallen 

Bewerkingen 

• Hoofdrekenen: flexibel optellen en aftrekken tot 1000  

• Hoofdrekenen: vermenigvuldigen tot 1000 met een zuiver tiental 

• Cijferen: Optellen zonder inwisselen 

• Cijferen: Optellen met 1 keer inwisselen 

• Cijferen: optellen met 2 keer inwisselen 

Meten en metend rekenen 

• Temperatuur 

• Jaarkalender – datumnotatie – tijdsduur in dagen 

Meetkunde 

• Spiegelingen en symmetrie 

 

NEDERLANDS 
Thema 6: ‘Bibberen en beven’ 

Luisteren en spreken 

• in een gesprek relevante vragen stellen aan een medeleerling wanneer zij er de mening, 

het gevoel, het oordeel van willen kennen. 

• de vermelde argumenten en aspecten van reclame aanduiden in reclameteksten. 

• de inhoud van een gedicht associëren met een persoonlijke belevenis. 

• hun mening geven over voorstellingen die ze hebben gezien. 

Taalbeschouwing 

• Nadenken over werkwoorden 

Schrijven 

• de hoofdpersonages van een fictief verhaal typeren. 

• een eenvoudige verhaallijn opbouwen. 

Technisch lezen 

• woorden met wr (wrat) aan het begin herkennen en op hun niveau lezen. 

• B- en C-lezers: bij het hardop lezen van de tekst letten op tempo, op rust bij punten en 

komma’s en op toonhoogte. 
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Begrijpend lezen 

• in een gesprek relevante vragen stellen aan een medeleerling wanneer zij er de mening, 

het gevoel, het oordeel van willen kennen. 

• de vermelde argumenten en aspecten van reclame aanduiden in reclameteksten. 

Spelling 

• WP 14: tweeklanken aai/ooi/oei, woorden met g/ch achteraan. 

• WP 15: herhaling tweede leerjaar, tweeklanken eeuw/ieuw, u in woorden met uw, ng/nk, 

gt/cht achteraan 

• WP 16: woorden met een bijzondere uitspraak, woorden met ch 

 

WERO  

Thema 5: ‘MENEERTJE TIJD’ 

• De stamboom 

• De stamboom van koning Filip 

• Typisch België 

• Door de eeuwen heen 

 

 
KIVA: Thema 5 ‘ONZE KLAS HEEFT DE PEST AAN PESTEN’: Wat is pesten?  

• Verschil tussen pesten, plagen, ruziemaken en een ongelukje begrijpen. 

• Met behulp van een visualisatieoefening nadenken over de gevolgen van pesten voor het 

gepeste kind, de omgeving van het gepeste kind, de klasgroep, de pester. 

• Begrijpen dat pesten niet cool is en niet getolereerd wordt. Zich engageren om pesten 

niet toe te laten.  

 

SOVA: Jaarproject ‘De Geluksvogels’ 

• Inzicht van de maand januari: VRIENDEN MAKEN NIEUWE VRIENDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODSDIENST 
THEMA: ‘STILTE EN GEDED, ONTVANKELIJKHEID’ 

• Stilte en lawaai 

• Daar word ik stil van 

• Mozes en Jozef bidden 

• Plaatsen om te bidden 

• Onze buren bidden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 NOTEER DEZE DATA ALVAST OP DE KALENDER! 
Maandag 10/01 

Woensdag 12/01 

Vrijdag 14/01 

Vrijdag 21/01 

Maandag 24/01 

Donderdag 27/01 

Vrijdag 28/01 

Zwemmen 

Kriebelteam 

VM: Workshop Circolito (zie brief) 

Wintersportdag 

Zwemmen 

Kerstrapport 

Vrijaf (Pedagogische studiedag) 

 

 

 

 

 
                                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01: Aysha 

25/01: Ole 

                                            
 

 

 

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. 

 

 

 


