
Nota maandag 12 januari’15 
 

1)- Data om niet te vergeten 

 
Maandag 26  januari 2015: rapport + oudercontact. (voor iedereen! Lager en kleuter) 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 

Leefgroep Heidi 

 

 

 

 

 

 

                                       Jules heeft zijn pyjama nog aan. Hij is heel moe want hij kon niet 

slapen... Het was te donker. We luisteren naar het verhaal 'het nachtlampje van Jules' en 

ontdekken dat er nog andere kinderen ook een lampje nodig hebben naast hun bed om goed te 

kunnen slapen. We spelen ook een spelletje met de slaapkamerspulletjes van Jules, we 

knutselen en dag- en nachtkalender en spelen een spel waarin we ontdekken wat dag en nacht 

is.  Groetjes, juf Heidi en Jules 
 

Beste mama's en papa's, 

Deze week leren wij over slapen gaan. Wij gaan eens van dichterbij bekijken wat we hier 

allemaal voor nodig hebben, wat we doen als we gaan slapen, hoe we dit doen. 

Jullie kapoen mag altijd zijn/haar slaapknuffeltje meebrengen op woensdag, zo kunnen wij 

eens kijken naar elkaars knuffel. Groetjes Juf Joke 

Volgende week: vogels in de winter 

Wij hebben nodig: ossewit om vetbollen mee te maken, pinda’s, appels, brood, vetbollen, 

strooivoer voor vogels, … 

Wie heeft er thuis een echt vogeltje dat een dag / meerdere dagen in ons klasje mag verblijven 

voor een waarneming van de vogel? 

 

Leefgroep Ellen 
 

Na een lange afwezigheid, ben ik vanaf deze week weer van de 

partij. Voor mij lijkt het 1 september, al die nieuwe gezichtjes.  

Ons project deze week is “dokter”. Helaas is Cezar ziek, dokter 

Nellie probeert hem beter te maken en vraagt hierbij de hulp van 

de kleuters. Waarschijnlijk heeft hij de griep, gekregen van een 

zieke pinguïn vorige week. We kijken naar een poppenspel, 

bespreken wat we willen knutselen, helpen Nellie om zieke Cezar 

te verzorgen… maar we nemen deze week vooral tijd om elkaar wat beter te leren kennen.  

Groetjes Juf Ellen 

 

 

 



Leefgroep France 

 Leefgroep France  Deze week werken we verder rond ons 

project: “Winter”! We weten al dat water ‘bevriest’ als het koud is, en weer ‘smelt’ als het 

warmer wordt, en hoe we ons moeten beschermen tegen de kou met een: muts, sjaal, jas en 

wanten!  We gingen ook al op ontdekking naar de Noord- en Zuidpool, en weten nu wie daar 

leeft! Deze week bekijken we verder de dieren op de Noord- en Zuidpool: ijsberen en 

pinguïns! We leggen een verhaal naar logische volgorde ‘pinguïn uit het ei’, tellen tot 6 met 

een spel van de pinguïns, spelen een memory, vormen winter-woorden met de letters, en 

ontdekken de letters ‘W’ en ‘K’ van ‘warm’ en ‘koud’! 

!!!Op dinsdag gaan de 3e kleuters zwemmen!! Niet vergeten: zwemzak met: 

handdoek, badmuts (liefst van de school), en zwembroek of badpak!! 

Vele groetjes 

 

Leefgroep Rudy 

 

 Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 

Speurneuzen / Op weg naar carnaval / winter (water en ijs) 

 

DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 20158 

 

Wiskunde:  
 

 

 

Getallenkennis: synthese tot 10 

Bewerkingen: optellen tot 10 (ook met pijlenvoorstelling) 

Meetkunde: vormleer: vlakke figuren en afdrukken van vlakke figuren aan ruimtefiguren / 

patronen / vormleer: ruimtelijke constructies nabouwen 

Meten: TOETS 

Toepassingen: problemen leren oplossen: ‘Ik kijk en ik luister’ 

 

Taal: 

 

 

 

Lezen: vraagzinnen beantwoorden met ja of nee / wisselrijtjes / buik en b 

Schrijven: oog en g 

Taalbeschouwing: rijmwoorden / wie-vraagje beantwoorden 

Luisteren: ‘Wat hoort erbij?’ / ‘Het gat in de bal’ / ‘Het buikenverhaal’ 

 

W.O. / Project: 

 



WO – natuur: de winter: water in al zijn vormen (proefjes met water) / soorten neerslag 

WO – techniek: we ontmantelen het oude carnavalswagentje. 

 

Hoekenwerk 

 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN (2 weken na elkaar)!!! 
                

Leefgroep Kristel 
Wiskunde: 

Getallen: getallenkennis: herhaling tot en met 100 (honderdveld, getallenlijn, rekentaal,…) + toets 

                bewerkingen: optellen en aftrekken tot en met 100 zonder brug + toets 

                bewerkingen: maal- en deeltafels van 2, 5 en 10. Dagelijks oefenen is de boodschap. 

Meten en metend rekenen: herhaling referentiematen en klok+ toets  

Meetkunde: bouwsels 

Taal: 

Luisteren: we beluisteren een sprookje en lossen daarna  bijhorende opdrachten op. 

Taalbeschouwing: kennismaken met de tijd: nu of verleden 

Spreken: telefoongesprek 

Lezen: we lezen een winterverhaal 

Schrijven: deze week doen we een controledictee van de voorbije woordkaarten 

Project: 

We werken verder aan ons project “de tijd”. Deze week bekijken de jaarkalender maar ook onze 

levenslijn en stamboom eens van dichtbij. Het zou leuk zijn mochten de kinderen tegen donderdag een 

paar foto’s meebrengen van zichzelf (baby-peuter- kleuter-…).  

L.Opv: zwemmen: 

Morgen gaan we zwemmen! Vergeet jullie zwemgerief niet!  

Leefgroep Diederik 
Nota   3de leerjaar  12/01/’15 tot 16/01/’15 

Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 

Vorige week is een buur van mij gestorven. Ik had weinig contact met hem. Toch doet zijn dood me 

even stilstaan bij mijn leven. Ik ben dankbaar om te mogen leven. Ik ben dankbaar om te mogen 

lesgeven. Met kinderen omgaan is een groot plezier voor mij. Kinderen zijn zo bijzonder.  

Deze week wil mij daarom focussen om er gewoon te zijn en daar plezier in te hebben. Uiteraard gaan 

we allerlei dingen leren.  We gaan heel veel rekenen en vier toetsen maken. We gaan kijken naar taal 

(taalbeschouwing), naar letters en woorden (alfabet, naamwoorden en meervoud) . We gaan lezen en 

schrijven. Ons project leidt ons deze week naar de wereld van verschillen tussen jou en mij. We leren 

dat ik kan kiezen tussen mijn gelijk en ons geluk. We kijken dus voorbij mijn gelijk en jouw gelijk. En 

leren dat anders zijn en anders denken ok is.   

Ik iedereen een aangename leerrijke week toe!! Diederik 

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 Carine 

Vorige week herhaalden we voor rekenen getallenkennis, hoofdrekenen en cijferen.  Voor 

taal herhaalden we de werkwoorden en verenkelen. Achteraf volgde dan een toets. 

We gaan van start met extra “LEES”momenten van 20 minuutjes 

met achteraf een nabespreking om het leesenthousiasme van de kinderen aan 

te wakkeren. We hebben dan ook een boekenmand met boeken van de bib en 

boeken van de klas. Ieder kind maakte ook een mooie bladwijzer. In de tekstenronde lazen we 

fier onze toverrecepten voor.  Met een zak gekregen appelen, wat water en wat 

suiker maakten we dinsdag appelmoes. Het was lekker warm met broodjes en 

ook lekker koud in een potje met een lepeltje. Erica leerde ons “Tik, 

tak…BOEM!” spelen. In de ict-klas verwerkten we het recept van de 

appelmoes en maakten we een verslag over onze vakantie. Omdat het maandag en dinsdag zo 

koud was, noteerden we een week weerwaarnemingen voor de winter. Deze week blijven we 

herhalen en toetsen. Voor ons nieuwe project gaan we een brainstorm houden over wat we 

gaan doen met Carnaval. Deze week gaan we zwemmen. 

Leefgroep  Lynn 

Beste ouders, deze week werken we verder aan ons mini-project rond Kranten in de Klas. We 

vergelijken de verschillende kranten, bekijken de verschillen met de internetkranten en 

proberen ook zelf een artikel te schrijven. Objectiviteit is hiervoor niet te onderschatten en is 

voor deze leeftijd zeker niet makkelijk. Ook de organisatie van een krant wordt onder de loep 

genomen. We hebben ook tekstenronde! Zorgen dat de tekst klaar is, is de boodschap! De 

praatronde is deze week terug 'gewoon'. De laatste toetsen gaan in, maar ze zijn niet van de 

minste: MMR en hoofdrekenen-bewerkingen. Goed oefenen, tabellen vanbuiten kennen! Ook 

voor Frans zijn er enkele toetsen gepland. Module 5 wordt opgestart! Nog even doorzetten in 

deze laatste weken voor het rapport. Als de nodige puntjes gesprokkeld zijn komen er weer 

rustigere tijden aan. Deze week wordt ook een brief meegegeven i.v.m. het oudercontact. First 

come, first serve: wie tijdig de uren doorgeeft, wordt op zijn/haar wenken bediend! Na de 

leuke verliefde stories van vorige week en al onze gekke dansmoves gooien we er misschien 

tijdens muzische een passend knutselwerkje tegenaan. Voor binnenkort: reclameboekjes 

meebrengen a.u.b.! Lidl, Aldi, Carrefour, zolang er maar leuke en grote prenten instaan. Ook 

oude tijdschriften zijn ok. 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 

verschillende teksttypes en enkele veelvoorkomende woorden i.v.m. teksten.    

We bekijken voor de woordkaart woorden uitgesproken met ks en geschreven met x. 

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

getallenkennis: deelbaarheid, hoofdrekenen: breuken, cijferen: natuurlijke getallen : 

kommagetallen, metend rekenen: vol balk / kubus, vormleer: vierhoeken classificeren, 

toepassingen: sparen / lenen.  

Deze week werken we verder voor project rond LOL zonder alcohol. Wat doet alcohol 

met je lichaam? Alcohol en sport gaan niet samen! Wat is een verslaving? 

Lieve groetjes, leefgroep Ruben. 


