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Maandplanning 
Maart 

 
WISKUNDE 

Getallenkennis 

• Getallen tot 20  

• De helft en het dubbel  

• Rangorde tot 20  

Bewerkingen 

• Optellingen en aftrekkingen tot 10 automatiseren  

 

Meten en metend rekenen 

• Kloklezen: Het uur, de datum  

• Inhoud: De liter  

• Dagen van de week en kalender  

Meetkunde  

• Spiegelingen 

• Gelijke vormen en oppervlakken   

 

 

NEDERLANDS: Kern 7 ‘Op safari! afwerken + 8 ‘Een koninklijke 

maaltijd?!’ 

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 p/b/d, f/v e, g/h vooraan 

• Woorden met a/aa, e/ee en o/oo 

• Herhaling en verdere inoefening van de vorige woordpakketten 

 

Stellen 

• Creatief denken stimuleren: Een zin bij een tekening schrijven 

 

Schrift 

• De correcte letterverbinding in woorden  
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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: Een klas vol talent!  

• Soorten hobby’s  

• Eigen talenten kunnen benoemen.  

• Wat kan ik al? Waar kan ik nog in groeien?  

 

Thema: Jeugdboekenweek  

• Werken rond boeken 

• Proeven van verschillende kunstpijlers: Drama, literatuur, beeld, muziek, dans,… 

• Voorstellen van ons lievelingsboek 

• Creatieve verwerking bij een 

prentenboek 

 

 

 

Thema: Pasen  

• De ontwikkeling ‘van ei tot kip’  

• Zelfstandig de leerstof oefenen a.d.h.v. een contractbundel  

 

 

 

Kiva:  

• Hoe ziet een groep eruit?  

 

 

GODSDIENST  

Liturgisch en pastoraal jaar: 

• Veertigdagentijd 

• Vastenwerking ‘Broederlijk delen’ 

 

 

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! 
 

Woensdag 9 maart: Workshop ‘Klassiek in de klas’ 

Donderdag 10 maart: Juf Charlotte op bijscholing, juf Christel is in de klas.  

Woensdag 16 maart: Handjesmarkt 

Woensdag 23 maart: Rapport 3  

Vrijdag 25 maart: Boekenbeurs 

Vrijdag 25 maart: Koffiestop  

Woensdag 30 maart: Eucharistieviering o.l.v. L1  

Donderdag 31 maart: Sobere maaltijd (Brief volgt) 

4 t.e.m. 15 april: Paasvakantie 

Maandag 18 april: Paasmaandag (Geen school!) 

 

 

 

Jarigen van de maand :     
 

   Raphael 17/03/2022 

    Robbert  17/03/2022   

Juf Charlotte 


