
Nota, maandag 8 december ‘14 
Algemeen: 
 
Zwemmen: dinsdag 9 december’14 is het zwembad gesloten. Dus de kinderen gaan deze 
week niet zwemmen. 
 
Foto’s: De prachtige foto’s van al onze kinderen zijn klaar en hangen aan de vensters van 
ons secretariaat. 
  Dit pakket bestaat uit : een grote foto en een half grote foto met 5 pasfoto’s. 
Het totaal pakket kost 8.70 euro. 
Je kan ook enkel de grote foto nemen voor 6.00 euro of de half grote foto met de 5 pasfoto’s 
voor 6.00 euro 
De foto’s blijven nog hangen tot woensdag 17 december. 
Na de vakantie zijn ze nog te koop maar kunnen er geen bijbestellingen meer gedaan 
worden. 

 
 

Leefgroep Ellen/ Lien 
 
Beste ouders,  

 
Vorige week zijn we van start gegaan met het kerstproject!  
We hebben onze kerstboom versierd met vele glitterballen en slingers...  
Ook in de klas konden we verder versieren.  
Deze week gaan we verder knutselen aan onze nieuwjaarsbrieven...  
en we moeten natuurlijk ook nog onze nieuwjaarsbrief oefenen.  
We bekijken ook de kerstman van dichterbij...  
Verkleden als kerstman of vrouw, spelen in het huis van de kerstman en kerstpakjes  
maken komen aan bod. Ook Abel, de kleine helper van de kerstman, heeft heel wat werk!  
Groetjes,  
Juf Lien   
 

Leefgroep France 

Leefgroep France  
 
Deze week werken we verder rond ons project: “Kerst en Nieuw”! 
We hebben onze klas al heel gezellig gemaakt met lichtjes, zelfgemaakte kerstversiering en 
onze kerstboom. 
Deze week knutselen we onze nieuwjaarsbrief voor mama en papa, opa en oma, meter en 
peter. 
We knutselen ook nog een leuk kerstgeschenkje, versieren onze cadeautjes, en oefenen ons 
nieuwjaarsversje. 



We tellen ook met kerstballen in de kerstboom, oefenen de letter ‘f’ van feest, leggen 
kerstwoorden met de letterdoos, luisteren naar een leuk kerstverhaal over de betekenis van 
kerst, en zingen een lied over het versieren van de kerstboom! 
 
Vele groetjes 

 
 

Leefgroep Rudy 
 
Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 
Nieuwjaarsbrieven / speurneuzen 
 
Wiskunde:  

 
 
 
Getallenkennis: herhaling: de getallen tot 10 en splitsen tot 9 / TOETS 

Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 9 
Meten: wegen met kg  
Meetkunde: TOETS: ruimtelijke oriëntatie 

Toepassingen: problemen leren oplossen: de juiste maateenheid invullen: m, l, kg 

 
 
Taal: 

 
 
 
 

Lezen: nieuwe woorden lezen (letters plakken) / tekstjes aan de juiste plaatjes koppelen / dik 
en i / wisselrijtjes lezen 
Schrijven: we schrijven onze nieuwjaarsbrief 
Luisteren: ‘van wie is het?’ / ‘de afgunstige koe’ 
Taalbeschouwing: prenten in de juiste volgorde leggen tot een verhaal / zinnen maken 
 
W.O. / Project: 
 
MV – beeld: we schrijven onze nieuwjaarsbrieven en pakken ze in  
Verkeer: openbaar vervoer – samen in de auto 
 

  OP DINSDAG IS ER GEEN ZWEMMEN (zwembad gesloten voor jaarlijks onderhoud) 

 

 
Leefgroep Kristel 

Deze week werken we verder aan onze nieuwjaarsbrieven. (knutselen en schrijven) 
Voor wiskunde duiken we verder in de getallen tot en met 100 (bewerkingen- honderdveld) 
en leren we een nieuwe maaltafel (maaltafel van 10). Dus vanaf volgende week kunnen 
steeds de maaltafel van 2 en 10 getoetst worden.  
Onze woordkaart gaat deze week over aai- oei – ooi – eeuw – ieuw. Verder lezen we ook 
een kerstverhaal in onze klas. 

Deze week gaan we niet zwemmen! Het zwembad is gesloten. 

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 

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 natuurlijk ook niet 
ontbreken. Daar maken we deze week werk van. We kiezen een mooie tekst uit en halen 
ons mooiste schoonschrift naar boven om onze beste wensen te uiten voor mama, papa, 
meter en peter.   
Tot slot wens ik iedereen een fijne week toe!! 
Diederik 

 

Leefgroep Carine 
Tot 100 000 zijn we vorige week niet geraakt maar deze week waarschijnlijk wel. We leerden 
wel vermenigvuldigen en met breuken werken tot 10 000. De meetstands brachten ons 
de millimeter en we hadden het over in- en verkoopprijs, winst en verlies. Deze week 
leren we delen tot 10 000, gaan we op onderzoek in de getallenrij tot 100 000 en we gaan 
het hebben over openingsuren en ontvangsten naar aanleiding van onze vrije tijd. Met de 
lengtematen gaan we ook nog eens spelen en we zijn ook van plan om nog eens duchtig 
kloklezen te oefenen. 
Voor taal werkten we rond de stam en de uitgang in de 
tegenwoordige tijd en we leerden een werkwoordschema 
gebruiken. Met ons nieuwe kabeltje en de radio speelden we met 
dierengeluiden en leerden we de moeilijke namen van 
dierenfamilies. Deze week werken we verder aan de werkwoorden, 
herhalen ei/ij met het liedje en een gedicht en oefenen we de klanken 
u, uu, ui, en eu. 
Maandag stapten we richting de Werf voor een voorstelling “Frentz” over vrienden en het 
verschil tussen plagen en pesten. Dinsdag en vrijdag schoten we ons op onze 
nieuwjaarsbrieven en donderdag in de ICT-klas zochten we teksten en verzorgden we de 
lay-out. Hopelijk krijgen we ze deze week af. 
We gaan deze week niet zwemmen.  
 
 

Leefgroep Lynn 
Beste ouders,  
Deze week werken we vlijtig verder aan ons nieuwe project rond kinderrechten. We doen dit 
vooral zelfstandig én aan de hand van leerrijke klasgesprekken. Ook de nieuwe 
woordenschat wordt goed ingeoefend én de nieuwjaarsbrieven afgewerkt.  
Er is een toets voorzien deze week rond percenten én een toets over het vorige project.  
Ook ons knutselwerkjes rond Kerstmis verdienen een mooie vermelding. Hopelijk vinden 
jullie ze mooi!  
Tot volgende week!   
 
Lynn en het vijfde  



 
 
Leefgroep Ruben 
Liefste lezers, 
 
Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 
leestekens.   
We bekijken voor de woordkaart de woorden uitgesproken met s en geschreven als t(ie). 
 

   
 
In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  
Het gaat o.a. over getallenkennis: kleinste gemeenschappelijke veelvoud, hoofdrekenen: toets, 
meten: toets, meetkunde: ruimtelijke oriëntatie en toepassingen: tabellen en grafieken 
 

 
 

Deze week werken we ons project rond hout vasthouden af. We maken klassikaal een 
samenvatting in de vorm van een spinschema op e-mindmaps. Dit is een 
computerprogramma waar we alles schematisch kunnen voorstellen en ondersteunen met 
afbeeldingen. 
 
Lieve groetjes, 
Leefgroep Ruben. 

 
 
 


