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WISKUNDE 

Getallenkennis 

• Getallen t.e.m. 14 splitsen in tiental en eenheden 

• Rangorde van getallen t.e.m. 14 

• De helft en het dubbel van getallen t.e.m. 10  

 

Bewerkingen 

• Optellen en aftrekken t.e.m. 10  

 

Metend rekenen 

• Gewicht: De kilogram  

• Klok: Het uur  

 

 

NEDERLANDS: Kern 7 ‘Op safari’ 

 

Technisch lezen 

• MMKM- en MKMM-woorden lezen  

• Letterclusters ‘sch-‘ en ‘-ng’ 

• Woordrijen snel(ler) lezen 

• Hoofdletters koppelen aan leesletters.  

• Tweetekenklanken verder oefenen  

 

Spelling 

• Woorden met gedekte klinker in gelsoten lettergreep 

• Woorden met één klinker of een tweeklank vooraan of achteraan 

• De doffe klinker in een open lettergreep 

 

Stellen 

• een tekening verwoorden en een zin noteren 

• Een reeks tekeningen rangschikken  

 

Schrift 

• De tweetekenletters en tweeklanken oe – ui – ei  

• De letterclusters ‘sch-‘ en ‘-ng’ 

• Woorden en zinnen schrijven bestaande uit gekende letters 

 

 

 

 

mailto:info@vbheffen.be
http://www.vbheffen.be/


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 kinderen. 

 

 

WERELDORIËNTATIE  

 

Thema: Letters 

• Verschillende soorten alfabetten.  

• Niet iedereen leest met dezelfde letters.  

• Letterfeest: Wij leerden alle letters!  

 

Thema: Feestneuzen op!  

• Carnavalsattributen correct benoemen 

• Inzien dat verschillende mensen verschillende  

schoonheidscriteria hanteren 

• Woord, beweging en drama combineren binnen het thema ‘Carnaval’ 

 

 

 

Verkeer: Over een zebrapad 

• Herhalen: Verantwoord oversteken met een 

volwassene  

• Zichtbaarheid in het verkeer 

 

 

 

Kiva:  

• Onze klas, een vriendelijke groep  

 

 

GODSDIENST  

Thema: ‘Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden’ afwerken  

Thema ‘Jezus roept de leerlingen’ 

• Met wie ga ik in zee?  

• Geroepen om te volgen 

 

 

ACTIEPUNT 
 

Dit schooljaar besteden we binnen de eerste graad extra aandacht aan ‘ZELFSTANDIGHEID’. 

Hieronder verstaan we: 

 

Ik kan het nodige materiaal nemen bij verschillende activiteiten. 

Ik draag zorg voor eigen materiaal. 

Ik draag zorg voor materiaal van iemand anders. 

Ik ruim het materiaal netjes op. 

 

Als ik een probleem heb, kan ik meerdere oplossingen bedenken. 

Ik kies een oplossing. 

Ik kies een nieuwe oplossing als mijn probleem niet opgelost is. 

Ik kan een probleem dat er al geweest is op dezelfde manier zelf oplossen. 

 

 
 



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 kinderen. 

 

 

 

Noteer deze data alvast op de kalender! 
 

Dinsdag 1 februari: Oudercontact vanaf 16.00u (Online)  

Woensdag 2 februari: Oudercontact vanaf 17.00 u (Online)  

Zaterdag 5 februari: Eetdag 

Dinsdag 8 februari: Workshop De Munt ‘Opera, een betoverend doolhof’ 

 Donderdag 17 februari: Dikke truiendag 

Vrijdag 25 februari: Carnaval  

28 februari t.e.m. 4 maart: Krokusvakantie  

 

 

 

 

 

Jarige van de maand :     
    

Henri V.  19/02/2022 

 

Juf Charlotte 

 

 

 

 


