
Nota, maandag 22 september ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

16 oktober 2014: Halloweenhappening! Meer nieuws volgt later. 

17 oktober 2014: Pedagogische studiedag, geen school wel opvang. 

 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi/Joke 

Vorige week was een superleuke week. We hadden allemaal een dikke buik zoals Jules en zijn 

tante Fien, er kwamen 2 babytjes op bezoek,... Deze week gaan we verder met ons thema. We 

luisteren opnieuw naar het verhaal van Jules (een nieuwe baby), we oefenen de begrippen vol 

en leeg adv babyflesjes, we gaan bewegen zoals baby's, we spelen met de babypoppen en 

verzorgen ze zoals bij een echte baby en we knutselen een reuzenfopspeen. Het zal weer een 

leuke week worden! Groetjes, juf Heidi en Jules. 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

We hebben onze verjaardagsweek afgesloten met lekkere pannenkoeken!  

Deze week starten we met een nieuw project. Ik ben op zaterdag naar de markt gegaan en 

kwam toevallig enkele vriendjes van onze klas tegen. Op de markt kocht ik heel lekker fruit...  

Ook in onze klas verandert onze poppenhoek in een echte markt met twee fruitkraampjes. 

Verkopen, kopen en proeven van fruit staat deze week centraal in ons klasje!  

Maar ook sinaasappels persen is een hele uitdaging... Kleine Muis vindt een appel in het bos 

en wil deze graag meenemen naar huis, maar die is te klein. Wat nu? Ook Anna eet graag fruit 

en Jules is zijn mama kwijt op de markt... We sluiten onze week af met heerlijke appelmoes!  
 

 
 

Leefgroep France 

Deze week werken we verder rond ons project “De supermarkt”! 

We weten nu al wat je allemaal kan kopen in de supermarkt, dat je een boodschappenlijstje 

nodig hebt en dat je eerst moet betalen aan de kassa! We gingen ook op uitstap naar de 

supermarkt, waar we onze ingrediënten kochten voor lekkere fruityoghurt! 



Deze week gaan we verder kopen en verkopen in onze supermarkt in de klas, leren een 

boodschappenlijstje aflezen en gaan tellen en sorteren met spullen uit onze winkel! 

Op dinsdag bakken we ook zélf lekkere pizza, en gaan we een pizza knutselen naar vormen en 

hoeveelheden! We boetseren allerlei lekkers, doen een bewegingsspel op het lied ‘Hapje 

tussendoor’, en spelen een dobbelsteenspel waarbij we onze winkelkar vullen met allerlei 

lekkers! Vele groetjes! 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

‘Mijn lichaam’ 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: de getallenas tot 5 opbouwen / de cijfers 3 en 4 schrijven / hoeveelheden tot 5 

vergelijken en koppelen aan de cijfers / de symbolen  en  

Bewerkingen: gelijk maken door bijdoen of wegdoen tot 5 (maximaal 2 verschil) 

Meten: voorwerpen vergelijken naar inhoud 

Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie: richting van beweging 

Toepassingen: problemen leren oplossen 

                    

Taal: 

 

 

 

Lezen: ‘in’ en ‘voor’ / zinnen in een tekst invullen / uu en vuur / auditieve synthese: v – uu – r 

wordt vuur / vrage bij een tekening beantwoorden met ja of nee / oe  

Luisteren: tekeningen lezen / naar de kinderboerderij /  krantenberichten beoordelen (goed of 

fout) / de mensentuin 

Taalbeschouwing: de juiste voorzetsels gebruiken ) vraagzinnen beantwoorden 

 

W.O. / Project: 

Natuur: lichaamsverzorging ‘handjes wassen met handige hans’ 

             ‘geheugensteuntje voor een propere morgen’ 

Muzische vorming – beeld: ‘ik neem een douche’ 

Muzische vorming - beweging: ‘mijn klas’ 

Muzische vorming – muziek: lied ‘fantastika’ 

Verkeer: onze schoolomgeving (de delen van de straat en hun functies) 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 

               Gelieve je kind te voorzien van gemakkelijke kledij en schoeisel. 

               Zwemkledij: 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ouderkerk.nl/plaat.php%3Ffileid%3D3757%26f%3Dd741bb4dc6dff3fa91563401a70ffb51168203a661e15515426b46f81c6a71ded7bce7fea4027e7ea15c4827c1829b587caf0ae00b6fe2d28683cbf2ed50f0b5&imgrefurl=http://www.ouderkerk.nl/actueel/nieuws_3278/item/zwembad-de-baan-1-mei-open_8555.html&h=200&w=200&sz=4&tbnid=-fl2RORunM72HM:&tbnh=86&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3Dzwemmen%2Bpictogram%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=zwemmen+pictogram&usg=__ExvU94assIKB-4nVL_E1s1d8TCk=&hl=nl&sa=X&ei=uEhkUOnrLuWb1AXF3IFg&ved=0CBgQ9QEwAg


 

Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: aftrekken tot en met 20 met brug – getalbegrip tot 20 – splitsen tot 20. 

Meten en metend rekenen: schatten en wegen met het kg. 

Meetkunde: eenvoudige blokkenbouwsels. 

Toepassingen: problemen leren oplossen “mijn school”. 

Taal: 

Schrijven: woordkaart: woorden met 2 medeklinkers vooraan. Opgelet …vrijdag 

dictee! 

                  vrije tekst: verslag van film “ Jungleboek”. 

Lezen: “ Een verhaal vol kleuren”. 

Taalbeschouwing: pictogrammen – woordenschat i.v.m. project. 

Project:  

Tijd:de maandkalender en de verjaardagskalender.  

Natuur: op onderzoek in ons schooltuintje. Hopelijk komen we wat kriebelbeestjes tegen. 

Verkeer: Ik stap op de stoep. 

Ruimte: oriënteren op een plattegrond. 

Muzische vorming: 

Muziek: lied: “In sept komt de herfst in ons land” 

Beeld: We werken onze talentendoos af en maken een verjaardagskalender. 

 Hoekenwerk: 

Deze week starten we met hoekenwerk. De rekenhoek -taalhoek en doehoek staan al te 

wachten. 

Zwemmen: 

Dinsdag = zwemdag 

Gezocht: 

Om ons klas wat groener te maken zijn we op zoek naar plantjes voor de klas.  

Leefgroep Diederik 

Deze week zijn we onze weg kwijt!? Hoe vinden we onze weg terug? We leren hoe we ons 

kunnen oriënteren. Welke richting gaan we uit? Wat zijn de windrichtingen? Hoe gebruiken 

we een kompas? Hoe maken we een plan? Hoe maken we een legende? 

We oefenen de hoofdletters en de leestekens en leren iets over soorten zinnen. 

We oefenen de tafels van 5 en 10 en ook de tafels van 2, 4 en 8.  

We gaan ook voor het eerst zwemmen, op dinsdag 23 september 2014. 



Ik wens iedereen weer een heel leuke, leerrijke week toe! 

 

Leefgroep Carine: 

Vorige week was weer snel voorbij! Onze herhalingen van rekenen brachten ons bij de 

eerste grote toets. Voor taal leerden we al spelend woordenschat rond paarden en knutselden 

we met zinnen. Met de woordkaart oefenden we ch/g en cht/gt. Na wat oefenen lukte het vrij 

aardig om in een tekst de juiste zinnen te vinden en er de hoofdletters en de juiste leestekens 

bij te zetten.  

We hadden het over sprookjes en we zijn zelf aan een fantasietekst over ons project 

begonnen. We mochten daar alvast de inleiding, het midden, het slot en de alinea’s niet 

vergeten! 

We werkten natuurlijk met veel enthousiasme aan ons project 

dieren en heelal. Bedankt voor het beantwoorden van de dringende 

oproep naar boeken! In de computerklas werkten we onze 

identiteitskaart af, ook een stuk van onze fantasietekst staat er 

alvast op! 

’t Was ook plezant om in een les rond beweging eens in de huid van een dier te kruipen, 

bijvoorbeeld als een luipaard zijn prooi besluipen, en zo gans onze klas op een andere manier 

te verkennen.  

 

Leefgroep Lynn 

Liefste ouders!  

 

Deze week komt er een kleine toets aan rond de -dt regel. Wanneer precies wordt afgesproken 

met de leerlingen en kan je dus terugvinden in de schoolagenda van uw kind.  

Onze talentendoos ziet er alvast ook al heel goed uit. Doen jullie jullie kind eraan denken om 

prentjes rond zijn/haar talenten mee te brengen?  

 

We zetten deze week de maateenheden centraal tijdens rekenen. Ook de rechthoek wordt 

beter onderzocht, om de oppervlakte te kunnen berekenen.  

 

--> !! Ik wil toch ook nog eens duidelijk stellen dat het contract dat uw kind op maandag 

meekrijgt klaar dient te zijn op de maandag daarna. Dit is een algemeen afgesproken 

klasafspraak.  

 

Aangezien ons project handelt rond het menselijk lichaam, gaat de vrije tekst deze week over 

wat jullie kinderen nu het mooiste aan zichzelf vinden. We hebben echter ook een verkeersles, 

met een knipoog naar de week van de mobiliteit.  

Alvast een goede week gewenst! 

Lynn en het vijfde  

 

 

 

 


