
Vijfde leerjaar 

maandbrief mei 

 

 

 

 

 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 

“De Vlieger” – Heffen 

Steenweg op Heindonk 8 

2801 Heffen 

Tel. en fax: 015/27.26.75 

 
 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst :  Thema: - De bijbel 

 

 

 
 

 

 

Wiskunde :   Getallenkennis: Een kans met een breuk weergeven 

    Gegevens van een cirkeldiagram aflezen en er op voorstellen 

            Hoofdrekenen:   Handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met  

natuurlijke getallen en kommagetallen. 

         Metend rekenen: Breuk- en lijnschaal 

   Inkoop- of verkoopprijs, winst of verlies 

   Tijdsduur berekenen 

   Lengte, inhoud en gewicht 

   Afstand, tijd en snelheid 

   Gepast betalen en teruggeven 

   Temperatuur  

                                             

Taal :  Thema 9: “Over heksen en andere kwelduivels” 
 begrijpend lezen: samengestelde tabellen en treintabellen aflezen 

      kenmerken van personen uit een informatieve tekst halen 

      betekenis achterhalen van woorden die figuurlijk gebruikt worden 

      feit of mening 

     hoofdgedachte formuleren in één zin 

     sleutelwoorden aanduiden en in een mindmap plaatsen 

taalbeschouwing : verwijswoorden en signaalwoorden 

         kennismaken met een Middelnederlandse fabel 

         leenwoorden uit het Frans, Duits en Engels 

spreken: het verschil tussen een luistertekst en leestekst. 

    stafrijm en tegenstellingen. 

spelling : Woordpakket 17-18-19-20-21  en werkwoordspelling  
 

Frans : Unité 18 : Ik kan iest over een woning zeggen en vertellen waar voorwerpen staan. 

  Unité 19: Ik kan zeggen wat ik graag doe. 

  Unité 20: Ik kan vragen en zeggen hoe iemand heet. 
               

We ontdekken dat een boek een bijzondere betekenis kan hebben in het leven. 

Inzien dat mensen in hun verhaaltradities en ‘heilige boeken’ een 

godsdienstige kijk op het leven verwoorden en doorgeven.  

Ontdekken de Bijbel als bron van kerkelijk leven en van cultuur. 
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W.O. : - Thema 8: Kruispunt 

We volgen in dit thema Achiel, een soldaat tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, doorheen vier belangrijke jaren in onze geschiedenis. 

We koppelen historische onderwerpen aan vaardigheden en kennis die 

de leerlingen in de vorige thema’s verworven hebben. 

 

 - Thema: De voortplanting (Ik zie mij graag) 

Doorheen het thema doorlopen we de verschillende fases die we doormaken van 

puberteit tot seksualiteit. We staan stil bij onszelf, wie zijn wij nu en hoe zal ons 

lichaam de komende jaren veranderen. Wat kun je allemaal voelen als je verliefd 

bent en wat ook als het misgaat? De kinderen leren op aangepast niveau de 

werking van de voortplantingsorganen kennen. We sluiten af met een belangrijk 

luik rond de mogelijke gevaren van chatten en het melden van ongepaste situaties 

waarin we kunnen terechtkomen. 

 

 

Actiepunt: Dit jaar besteden we binnen onze graad extra aandacht aan ‘ZELFSTANDIGHEID’. 

Hieronder verstaan we volgende kernvragen. 

✓ Ik kan mijn taken zelfstandig plannen. 

✓ Ik kan de tijd nodig om taken uit te voeren inschatten. 

✓ Ik kan mijn eigen planning bijsturen. 

✓ Ik kan een geschikte werkplek uitkiezen. 

✓ Ik kan mijn werkplek organiseren. 

✓ Ik kan, zonder hulp, het nodige materiaal uitkiezen en 

gebruiken. 

✓ Ik kan kritisch kijken naar mijn werkwijze en het resultaat. 

 

 

 

✓ Maandag 2 mei: pedagogische studiedag (leerlingen hebben vrijaf) 

✓ Vrijdag 13 mei: rapport 

✓ Zaterdag 21 mei: schoolfeest 

✓ Donderdag 26 mei: O.-L.-Hemelvaart (leerlingen hebben vrijaf) 

✓ Vrijdag 27 mei: vrijaf 

✓ Maandag 30 mei: zwemmen (badmuts + €0.5 voor de locker) 

✓ Vergeet niet aan je spreekbeurt (onderwerp= vrije keuze) te werken!!!  
       Moet in orde zijn VÓÓR de grote juni-toetsen beginnen! 


