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WISKUNDE 

Getallenkennis 

• De helft en het dubbel  

• Rangorde tot 20  

Bewerkingen 

• Optellingen en aftrekkingen t.e.m. 20 zonder brug  

Vb: 10 + 5 = 15  16 – 4 = 12  

Meten en metend rekenen 

• Betaalsituaties met euro en (euro)cent (inoefenen)   

• Meten met meter, liter en kilogram  

Meetkunde  

• Vormen en voorwerpen manipuleren  

 

 

 

 

NEDERLANDS: Kern 9 ‘Hé, hoe kan dat?!’ 

Technisch lezen 

• Eenlettergrepige woorden met drie medeklinkers vooraan en 

achteraan correct en vlot lezen 

• Eenlettergrepige woorden die eindigen op aai – ooi – oei correct 

en vlot lezen 

• Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen   

 

Begrijpend lezen 

• Denkvragen en letterlijke vragen over een tekst beantwoorden 

 

Spelling 

• Woorden met aai – ooi – oei 

• Auditief dictee  

 

Stellen 

• Een logisch verhaal verzinnen a.d.h.v. afbeeldingen 
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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: Alles groeit en bloeit!  

• Tuigereedschap correct benoemen en gebruiken 

• Onze eigen bloemen en groenten zaaien, kweken 

en verzorgen 

• Kriebeldiertjes in de tuin bekijken en tekenen  

• Jonge dieren benoemen en bij hun ouders 

plaatsen. 

 

Kiva:   

• Hoe ziet een groep eruit?  

• De complimentenspin  

 

 

GODSDIENST  

Thema: Een vader met twee zonen 

• Vergeving vragen en geven 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

Noteer deze data alvast op de kalender! 
 

4 t.e.m. 15 april: Paasvakantie 

Maandag 18 april: Paasmaandag (Geen school!) 

Dinsdag 19 april: Bezoek van de paasklokken 

Dinsdag 19 april: Klasdoorbrekende activiteit met K3 

Woensdag 20 april: Kriebelteam 

Woensdag 20 april: Handjesmarkt ‘Pasen’ 

Woensdag 27 april: Workshop musical  

Vrijdag 29 april: Schoolfotograaf 

Maandag 2 mei: Pedagogische studiedag (Geen school!) 

 

 



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. 

 

 

Jarigen van de maand :     
   Ella 14/04/2022 

    Flo 17/04/2022 

     Lore  18/04/2022 

      Sofie 18/04/2022 

 

Juf Charlotte 


