
Nota, maandag 1 december ‘14 
Algemeen: 
*Woensdag 3 december: pedagogische studiedag. Er zal geen les gegeven worden 
want de leerkrachten gaan zelf op cursus. De kinderen kunnen wel een ganse dag in 
de opvang terecht. 
*Verkoop kerstrozen: wie graag nog een kerstroos koopt als steun voor onze school 
kan dit nog steeds in de opvang. Kostprijs: 5 euro 
 

Leefgroep Ellen/ Lien 
Beste ouders,  
 
Kikker, Eend, Varkentje, Haas, Rat en Beertje beleefden heel wat avonturen in ons 
klasje!  
Deze week is het tijd voor iets nieuws...  
Kerstmis is in aantocht, we gaan het heel gezellig maken...  
Verkleden als kerstman, een kerstboom versieren, kerstkoekjes bakken, boetseren 
van een kerstboom en ballen, een kerstballenspelletje, kerstballen/slingers tellen en 
sorteren en heel nieuwjaarsbrieven knutselen komen allemaal aan bod! Anna viert 
ook kerstfeest en gaat samen met haar papa de boom versieren...  
Op woensdag is het pedagogische studiedag! Er is dus GEEN school op die dag!  

 
Groetjes,  
Juf Lien  

Leefgroep France  
 

Deze week starten we met een nieuw project: “Kerst en Nieuw”! 
We zagen overal al kerstversiering verschijnen, en willen ook graag ons klasje in de 
kerstsfeer brengen.  
Deze week gaan we de kerstversiering waarnemen, gaan onze kerstboom versieren 
in de klas, gaan tellen en sorteren met kerstballen, en gaan meten met slingers.  
We gaan ook zélf kerstversiering knutselen: kerstballen versieren naar vb, spelen 
een telspel met kerstballen in de kerstboom, leren een leuk liedje over het versieren 
van de kerstboom, en luisteren naar een kerstverhaal. 
! We zoeken nog: kerstslingers om mee te knutselen en te meten, lege 
keukenrollen! 
 
Niet vergeten: woensdag: Pedagogische studiedag! 
 
Vele groetjes 
 

 
Leefgroep Rudy 
 

Wat doen wij in ons klasje deze week? 



Nieuwjaarsbrieven 
 
Wiskunde:  

 
 
 

Getallenkennis: splitsen tot 9 (splitshuisjes) 
Bewerkingen: + en – tot 9 
Meten: het gewicht van voorwerpen meten met de kilogram 
Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie: verschillende gezichtspunten 
Toepassingen: Problemen leren oplossen ‘speel – goed’ 
 
Taal: 

 
 
 

 
Lezen: zelf een verhaaltje lezen / nieuwe woorden lezen / wisselrijtjes lezen / zinnen 
lezen / put en u 
Schrijven: ‘doof’ en ‘f’ / ‘room en ‘m’ 
Luisteren: het popje met… / tekeningen lezen 
Taalbeschouwing: wat hoort nog bij de 3 tekeningen?  
 
W.O. / Project: 
 
WO: op vrijdag gaan we op bezoek naar het rusthuis De toekomst en gaan er 
plaatjesbingo spelen 
MV – beeld: we maken zelf onze nieuwjaarsbrieven (3 per kind) 
Verkeer: openbaar vervoer – samen in de bus 
 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (ELKE WEEK!!!) 
 
Leefgroep Kristel 
Project – muzische vorming: nieuwjaarsbrieven (knutselen, schrijven, lezen)-
gevoelens 
 
Wiskunde:  
Getallen:getalbegrip tot 100 (tientallen- tientallen en eenheden)- maaltafel van 10 
Toepassingen: Problemen leren oplossen ‘Vrije tijd, blije tijd’ 
 
Taal: 
Schrijven: woordkaart: woorden met aai – ooi – oei + spellingslied 
Taalbeschouwing: zinnen bouwen 
Lezen: technisch lezen: woorden met aai – ooi – oei 

L.opv : zwemmen: 

Morgen gaan we zwemmen 
 

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
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 Diederik 
Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 

We gaan de laatste maand van het jaar in, de maand december. Deze eerste week 
van de maand is een bijzondere week.  
Op maandag gaan we naar ‘Friendz’; een gratis voorstelling in CC De Werf met als 
onderwerp ‘pesten en plagen’. Dit sluit mooi aan op het thema van de film ‘De 
Superheld’ waar we vorige donderdag naar hebben gekeken in de cinema ‘Palace’ 
rechtover de schoolpoort. Uiteraard sluit het ook aan op het project dat ons nu al 
enkele weken bezig houdt, namelijk: oorlog en vrede.  
Dinsdag gaan we zwemmen. Woensdag is het geen pedagogische studiedag. Dat wil 
zeggen dat de meesters en juffen naar school gaan. Voor de kinderen is er geen 
school. Er is wel opvang voorzien. 
Donderdag werken we verder aan ons project: oorlog en vrede. Vrijdag volgt dan een 
herhalingstoets metend rekenen (dat was vorige week niet gelukt). 
Ik wil graag alle ouders die hebben meegewerkt aan de voorleesweek bedanken. 
Dank u!! 
Tot slot wens ik iedereen een fijne week toe!! 
Diederik 
 
Leefgroep Carine 

Zoals beloofd aan de leerlingen rekenden we deze week tot 10 000. We hadden het 
ook over gelijkvormigheid en we losten een paar vraagstukjes op. De meetstands 
over geld verliepen al veel vlotter. De klok kreeg vorige week ook veel aandacht 
want heel wat kinderen vinden dat heel moeilijk. 
Her verkleinen van de menu’s voor de spaghettiavond bracht ons bij de trappen van 
vergelijking, die we dan ook extra oefenden. We lezen graag voor aan de kleuters 
maar ook wij luisteren graag naar een verhaal. Een mama is komen voorlezen en 
in de klas zijn we bezig met twee verhalen: “Rudy Renvarken” en “Het vreemde 
huis”. Het ene grappig, het andere spannend! 
We hadden twee fijne tekstenrondes: een verhaal voor het boek dat we 
tentoonstelden op de spaghettiavond en ons verslag over onze boswandeling. 
Voor ons project bos zochten we informatie in verschillende stambomen. We 
maakten er ook eentje zelf.  
Donderdag zagen we een leuke film in de bioscoop: “De superheld”. 
Deze week zijn we van plan verder te werken tot 10 000, wat kleine 
vraagjes op te lossen en gaan we op verkenningstocht tot 100 000.  
Voor taal werken we verder aan de werkwoorden en gaan we onze 
nieuwjaarsbrieven kiezen, lezen en schrijven op de computer. Natuurlijk 
gaan we ze het liefst van al knutselen met een nieuwe techniek. 
Deze week gaan we zwemmen. Vergeet de maximumfactuur niet, aub. 

 
 

Leefgroep Lynn 
 
Leefgroep Ruben 
Liefste lezers, 
 
Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht 
aan zinsontleding: onderwerp / pv / gezegde.  



We bekijken voor het spellingspakket de aanhalingstekens en hebben we een nieuw 
controledictee.  
 

 
 
In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  
Het gaat o.a. over getallenkennis: toets, hoofdrekenen: herhaling, cijferen: toets, meten: 
herhaling, meetkunde: toets en toepassingen: toets. 
 

 
 

Deze week starten we ook met onze nieuwjaarsbrieven. Gelieve dus via de agenda 
te laten weten hoeveel brieven er gewenst zijn. 
 
Lieve groetjes, 
Leefgroep Ruben. 
 
 


