
Nota dinsdag 16 december ‘14 
 

1)- Data om niet te vergeten 

 
Voor het nieuwe jaar wensen  we jullie: 
 
Tijd om van de kleine dingen te genieten 
Rust om stil te staan bij mooie momenten 
Sterkte om tegenslagen te overwinnen 
Vriendschap om je hart te verwarmen 
Humor om wat somber is te kleuren 
Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
Fijne feestdagen en een goede start voor het nieuwe jaar 2014 
Het Notelaarsteam 
 
Maandag 5  januari 2015: vakantie is gedaan, iedereen terug naar de school! 
Maandag 26  januari 2015: rapport + oudercontact. 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Joke – Laura 
Deze week werken we verder aan onze nieuwjaarsbrieven en cadeautjes voor kerst en 
nieuwjaar. Vrijdag vieren we allemaal samen feest! vergeet dus niet dat jullie iets mogen 
meebrengen om te smullen. Cake, taart, koekjes,... 
jules en juf joke kijken er alvast naar uit. 

Leefgroep Lien 
Beste ouders,  
 
Ik ben helemaal terug genezen en klaar voor een laatste start voor het kerstverlof.  
Door de nationale stakingsdag starten we maar op dinsdag!  
Op dinsdag komt juf Laetitia nog een keertje in onze klas, die gaat werken rond en met 
spiegels. 
Op woensdag en donderdag werken we in onze klas verder rond kerstmis en oefenen dit ook 
in  
de verschillende hoekjes...  
Vrijdag houden we een kerstfeestje met alle klassen samen!  
Wie kan zorgen voor een lekker dessert? (cake, koekjes, taart, ...) Alles is welkom!  
Kortom, we maken er nog een echte vreugdevolle kerstweek van!  

 
Groetjes,  
Juf Lien  

 

Leefgroep France 

 
 
Deze week werken we verder rond ons project: “Kerst en Nieuw”! 



We werken onze cadeautjes en nieuwjaarsbrieven af voor mama en papa, opa en oma, 
meter en peter, en oefenen ons versje. 
We pakken cadeautjes in in ons kersthoekje, zingen kerstliedjes, spelen een leuk kerstspel 
en luisteren naar een mooi kerstverhaal. 
We tellen natuurlijk ook af naar vrijdag, dan is het ons kerstfeest voor de kleuters, met: 
cadeautjes, allerlei lekkers en een leuke kerstfilm. 
Op dinsdag komt juf Ellen (stagaire) een dagje bij ons in de klas werken rond ‘spiegels’! 
 
Ik wens ook iedereen prettige feesten en het allerbeste voor het nieuwe jaar! 
Vele groetjes 
 
Leefgroep Rudy 
 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 
Speurneuzen / Bijna kerstmis en nieuwjaar… 
 

Wij wensen iedereen PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN en een goed 
BEGIN! 

 
Wiskunde:  

 
 
 
Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 9 

Meetkunde: vormleer: ruimtefiguren - meetkundige vormen 

 
 

Taal: 
Lezen: we oefenen onze nieuwjaarsbrief / een kort stripverhaal lezen / oefenen met 
i-ie, o-oo, u-uu / wisselrijtjes lezen / de personages in een tekst zoeken 

Schrijven: we maken een verslag van onze kookactiviteit (prenten chronologisch ordenen) / 
woorden maken met losse letters 
Taalbeschouwing: zinnen afmaken 
Luisteren: ‘Het verhaal van de dunne reus’ 
 
W.O. / Project: 
WO - techniek: we maken wentelteefjes 
WO – natuur: maken planten ook sporen? (leren opzoeken in boeken – de onderdelen van 
een lezer) 
MV – media: film: ‘Niko en de vliegende brigade’ (kerstfilm) 
 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN! 

 

Leefgroep Kristel 
Project:  Kerst en nieuw 

Deze week werken we onze nieuwjaarsbrieven af.  

Taal: 

Lezen (begrijpend en expressief lezen): we lezen een verhaal over een blauwe spar.  

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 rond kerst-nieuw 

Verder oefenen ook onze nieuwjaarsbrief zodat we hem vlot kunnen voorlezen. 

Schrijven: herhalingswoordkaart: we herhalen oei- aai- ooi- eeuw-ieuw- woorden. 

Opgelet: vrijdag dictee! 

 

Wiskunde: 

Getallen: getallen: structuur van 100 - even en oneven getallen tot 100 –de stambreuk1/10  

                 bewerkingen: optellen en aftrekken tot 100 zonder brug 

Oefen ook steeds de maaltafel van 2 en 10. Deze kunnen steeds onverwachts getoetst 

worden. 

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe! 

Leefgroep Diederik 
Deze week ligt de focus voor rekenen op meetkunde. We herhalen de soorten lijnen, de 
soorten vlakke figuren en hoe ze te herkennen en benoemen de soorten hoeken. We leren 
iets bij over evenwijdigheid en loodrechte stand. Vrijdag volgt er een globale kennistoets voor 
meetkunde. 
Wat taal betreft gaan we deze week onze spellingspakketten herhalen. We houden op 
vrijdag een controledictee om onze kennis te evalueren.  
Vorige woensdag tijdens de pedagogische studiedag raakte ik geïnspireerd door de uitleg 
van de begeleider over leesplezier bevorderen. Daarom heb ik deze week een twintigtal 
boeken uit de bibliotheek meegebracht om te lezen. Boeken speciaal voor jongens, boeken 
speciaal voor meisjes, boeken volgens leesniveau, boeken met prenten,… Voor elk wat wils 
dus!! 
 

Met de kerstvakantie voor de deur kunnen de nieuwjaarsbrieven ook niet ontbreken. Daar 

maken we deze week werk van.  

Tot slot wens ik iedereen een fijne week toe! 

 

Leefgroep Carine 
Vorige week leerden we vermenigvuldigen tot 10 000 en zoals beloofd speelden we ook 
met de getallen  tot 100 000.  We maakten constructies met blokken en tekenden 
grondplannen en we hielden nog eens meetstands over de lengtematen. En we slaagden 
er in een paar toepassingen op te lossen. Ook het kloklezen kreeg nog eens extra 
aandacht. 
Voor taal werkten we rond de klanken ei of ij en eu, ui, uu en u. De 
tegenwoordige tijd houdt ons ook nog altijd bezig. We leerden vooral 
gebruik maken van de werkwoordschema’s en het verwoorden van de 
werkwijze. 
Maandag hebben we onze kerstboom gezet. Dinsdag lazen we onze 
nieuwjaarsbrieven voor en in de namiddag bakten we eindelijk 
aardappelkoekjes. We zagen ook het laatste stukje van de film “Pudding 
T”.  Donderdag hebben we al onze recepten verwerkt op de computer.  
Voor verkeer hadden we het over de schoolomgeving en veiligheid. 
 

 



Leefgroep Lynn 
Beste ouders,  
 
Wij gaan de laatste week school van 2014 in! Hopelijk wordt het eentje die bijblijft . 
Deze week zijn er al een aantal toetsen (GK- Frans) en werken we vnl. de zaken van vorige week af, 
zoals percenten en werkwoorden.  
Project wordt afgewerkt, zodat we na de vakantie met ons nieuwe project kunnen beginnen 
(documentatie verzamelen in de vakantie kan nooit kwaad).  
En we vieren natuurlijk dubbel feest: voor onze jarigen en Kerstmis... Yes!  
 
Ik, mijn vriend Maarten en onze Ellis wensen ook iedereen Prettige Feesten en een voorspoedig 
2015!  
 
Geniet ervan!  
 
Lynn en het vijfde x-x-x-x-x  
 

Leefgroep  Ruben 
Liefste lezers, 
 
Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 
synoniemen.    
We bekijken voor de woordkaart de werkwoorden, meer bepaald het voltooid deelwoord. Vb. 
werken: ik heb … GEWERKT. 
 

   
 
In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  
Het gaat o.a. over getallenkennis: breuk gelijknamig maken en vereenvoudigen, 
hoofdrekenen: breuken optellen en aftrekken, meten: volume, metrieke stelsel, meetkunde: 
driehoeken tekenen, symmetrieassen en toepassingen: intrest. 
 

  
 

Op dinsdagnamiddag gaan we naar de Action om cadeautjes voor elkaar (iedereen trekt een 
briefje met een naam erop) te kopen. vrijdag houden we dan een heus kerstfeestje en geven 
we onze cadeautjes af. 
Deze week gaan we op dinsdag ook zwemmen. Vergeet dus jullie zwemzak niet! 
Verder wens ik jullie allemaal een fijne kerstvakantie en een prettig eindejaar!!! 
 
Lieve groetjes, 
Leefgroep Ruben. 
 

 


