
Nota, maandag 20 oktober ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

Maandag 20 oktober 2014: Oudercontact + rapport voor de ouders van de leerlingen van de 

lagere school. 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

 

Leefgroep Ellen/ Lien 

Beste ouders,  

Vorige week hebben we echt wel kunnen genieten van Lotje, haar rode koffer en de 

heksensoep in de heksenschool voor grote heksen! Ook de pompoensoep met spinnenballetjes 

was heel lekker! Deze week gaan we verder leren over Lotje, die haar bezem gebroken heeft.  

Welke heks kan haar helpen? We maken een toverstokje en knutselen ook een heksje  die kan 

vliegen ... We spelen een echt toverhoedenspel met kikkers, spinnen, uilen en katten.  

Op dinsdag komt de poes van Lotje bij ons op bezoek. Wij gaan goed voor hem moeten 

zorgen! Op vrijdag gaan we het feest Halloween van dichterbij bekijken! Wat gebeurt er 

allemaal als het Halloween is? Volgende week is het GEEN school maar een welverdiende 

herfstvakantie! Geniet ervan!  Groetjes, Juf Lien  

 

Leefgroep France 

Deze week werken we verder (samen met stagiaire Sofie) rond ons project 

‘Heksen’. Vorige week maakten we kennis met de heksen Bibi en Lotje, kwamen we meer te 

weten over het leven van de heks, waar ze van houden en hoe je heksensoep maakt. We 

genoten ook met volle teugen van het theater-poppenspel ‘Slimme Lotje’ tijdens onze 

Halloweenhappening! Deze week komen we meer te weten over de lievelingsdieren van de 

heks: de kat, de zwarte raaf en de uil! Op woensdag gaan we op uitstap naar ‘de roofvogels’, 

waar we die dieren van dichtbij zullen kunnen bewonderen!! Wel zoeken we nog een 

vervoerouder!!! Wie kan ons helpen??? We luisteren ook nog eens naar het verhaal van 

Lotje, maken heksensoep met allerlei vieze dingen, leren rijmende toverspreuken, en zingen 

ons heksenlied! Vele heksengroetjes, en alvast een fijne week vakantie! 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

 Talenten 

 

Wiskunde:  
 



 

 

Getallenkennis: Hoeveelheden tot 10 vergelijken / Getalbegrip tot 10 / de cijfers 6 en 7 schrijven 

Bewerkingen: herhalen en verdiepen: optellen en aftrekken tot 5 

Meten: meten met de meter ‘m’ 

Meetkunde: TOETS ruimtelijke oriëntatie 

Toepassingen: problemen leren oplossen ‘Ik verzorg mijn dieren’ / ‘Werk aan de winkel’ 

        

Taal: 

 

 

 

 

Lezen: room en m / BL: woorden aan afbeeldingen koppelen / menukaarten lezen en 

bespreken 

Schrijven: ‘koe’ en ‘oe’ / ‘neus’ en ‘eu’ 

Luisteren: hoofdzaken in een verhaal / Waar gaan we eten? / Wat heb ik niet genoemd?’ 

Taalbeschouwing: ‘f’ vooraan of achteraan in een woord? / gesproken woorden met ‘m’  

herkennen 

 

W.O. / Project: 

Leren leren: ‘Ik draag zorg voor mijn gerei!’ 

Muzische vorming: beeld: we versieren onze talentendoos (vervolg) 

Talentenatelier: dit gaat door op donderdag 23 oktober. 
Film in de klas: ‘Stap maar op mijn bezemsteel’ n.a.v. het voorleesboek in de klas. 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 
               Gelieve je kind te voorzien van gemakkelijke kledij en schoeisel. 

 

Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: relatie tussen vermenigvuldigen en delen 

Meten en metend rekenen: herhaling meter, liter en kilogram 

                                                                             herhaling tijd en geldwaarden 

Meetkunde: de positie en de richting (zin) van de beweging in de realiteit en op de maquette 

Toepassingen: Problemen leren oplossen: “Dierenplezier” 

  

Taal: 

Lezen: een recept leren lezen en begrijpen 

Schrijven: woordkaart: herhaling woorden met  “ui” “ei” “ie” 

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


Taalbeschouwing: woordenschat ivm brood bakken 

Project: “Lopke” – “ Herfst” 

Deze week bekijken we een aantal verhalen van Lopke. Daarna kunnen we praten over 

verschillende soorten gezinnen. Waarom werken volwassenen? Waarvoor dient het geld? … 

Vrijdag maken we met onze klas notenbrood. Dat wordt smullen! 

 

Talentenatelier: 

In de klas praten we over verschillende talenten. Er worden verschillende talentenatelier 

voorgesteld aan de kinderen. Daarna kiezen ze een atelier waar zij willen werken. Deze 

activiteit gebeurt met de ganse lagere school op donderdagnamiddag. 

L.Opv: zwemmen 

Morgen gaan we zwemmen. Vergeet jullie zwemgerief niet. 

Leefgroep Diederik 

Deze week gaan we rekenen in meetstands. In kleine groepjes gaan we meten, wegen en 

geldrekenen. We oefenen ons laatste dictee in voor de herfstvakantie. Deze week gaat het 

over verkleinwoorden: dagje, weekje, maandje…  

Wat vliegt de tijd toch! Vinden jullie dat ook niet? Op 1 september zijn we als groep aan het 

derde leerjaar begonnen. We hebben al heel wat geleerd. Het belangrijkste vind ik is dat we 

leren SAMEN ZIJN! Deze week stellen we dan ook ons eerste project voor. Het onderwerp is 

KLAS 3! Het gaat over ons en over onze klasdiertjes: Janneke en Sep! Dit zal op 

vrijdagvoormiddag om 11 uur plaatsvinden. Ook ouders en grootouders zijn van harte 

welkom!! Maandag is het oudercontact. Dan kunnen de mama’s en papa’s het rapport 

inkijken en bespreken we samen de groei van je kind.  

Dinsdag gaan we meten in groepjes, dan zwemmen en dan is er ook eentje jarig, namelijk 

Alliance… En dat vieren wij!! In de namiddag bereiden we verder onze projectvoorstelling 

voor. Woensdag is het voor het eerst nieuwsronde. Ik ben benieuwd.  

Donderdag werken we aan onze talenten. In kleine groepjes gaan we op ontdekkingstocht. We 

krijgen allerlei opdrachten en uitdagingen. Dat wordt leuk!!  Tot slot, op vrijdag stellen we 

ons eerste klasproject voor. En zoals gezegd…  Het gaat over ons: Klas 3 

Ik wens iedereen een hele fijne week toe! Meester Diederik 

Leefgroep Carine: 

Vorige week was kort maar krachtig. De eerste reeks grote toetsen van rekenen 

zijn er door net als het eerste controledictee van taal. Iedereen deed enorm zijn 

best. We oefenden de lange klanken en we speelden ook met woorden in 

verband met ons project Heelal. Ons project dieren bracht ons bij 

dierengeluiden en bij de naam van de papa, de mama en het jong. 

Dinsdag werkten we onze projectboeken af en stelden we ze aan elkaar voor. 

We spraken af dat we deze week een projectvoorstelling willen geven op dinsdag: eentje om 

13. 30 u en eentje om 14.30. 

Donderdag sloten we de week af met een kooknamiddag want wij mochten 

de pompoensoep maken voor Halloween! 



Deze vrijdag willen we ’s morgens naar het bos. Misschien moeten we daarvoor maar laarzen 

en regenkledij voorzien. In de namiddag sluiten we af met een film, een hapje en een 

drankje. Deze week gaan we ook zwemmen! 

Leefgroep Lynn 

Beste ouders, de toetsenweek is voorbij: oef!  

Deze week focussen we ons op de verleden tijd en op de nieuwe woordenschat voor ons 

project. Wat rekenen betreft bekijken we deze week vooral de knelpunten die in de vorige 

toetsen naar voor gekomen zijn. Welke zijn het en hoe kunnen ze aangepakt worden? Ook 

bruto, netto en tarra komen aan bod, daarin hebben we veel verwarring opgemerkt.  

Vrijdag gaan we naar het bos: we doen enkele opdrachten en in de namiddag sluiten we onze 

week af met een film, samen met het vierde leerjaar. Hopelijk vinden we deze week de tijd 

om eindelijk onze notendessert te maken, in het teken van natuur en techniek.  

Alvast een deugddoende vakantie gewenst! Tot de volgende keer maar weer!  

Lynn en het vijfde 

 

Leefgroep Ruben 

Liefste lezers, 

Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 

homoniemen. Een school is altijd een school denkt u. Niets is minder waar. Een school kan 

namelijk een gebouw zijn, maar ook een groep vissen. Deze woorden hebben dus 2 

betekenissen. 

 

   We bekijken de regels van de woorden die met een 

hoofdletter geschreven worden. Op vrijdag volgt dan ons eerste controledictee. 

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod. Het gaat o.a. over getallenkennis: 

gelijkwaardigheid procent, kommagetal en breuk, hoofdrekenen: procent / percent nemen van 

een natuurlijk getal, cijferen: optellen en aftrekken tot 10 000 000 en tot op 0,001, de cirkel: 

waarde van pi en omtrek (als uitbreiding op de verplichte leerstof voor wie de uitdaging wil 

aangaan),  winst en verlies EN we gaan ook eens toetsen hoe het zit met meetkunde. 

 

 
 

Deze week starten we voor Frans met module 5: “Va voir dans le garage.” 

Voor project werken we verder rond onze zelfgekozen projecten. We stellen ze bovendien 

voor aan elkaar binnen de vertrouwde omgeving van onze eigen klas. 

Lieve groetjes, 

Leefgroep Ruben. 
 


