
Nota maandag 5 januari’15 
 

1)- Data om niet te vergeten 

 
Maandag 26  januari 2015: rapport + oudercontact. 

 

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 

 

2)- Info uit de verschillende leefgroepen 
Leefgroep Lien 

Beste ouders,  

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Moge al je wensen uitkomen in 2015!  

Dit is mijn laatste weekje in ons klasje. Dan geef ik de fakkel door aan juf Ellen die  

terugkomt uit zwangerschapsverlof. Deze week gaan we leren over ijsberen en pinguïns. We 

gaan een Noord-zuidpool hoekje maken met poolknuffels en ijsrotsen, experimenteren met 

smelten van ijs, puzzels rond ijsberen en pinguïns, ijsberen en pinguïns tekenen aan de hand 

van een stappenplan, in de boekenhoek het leven van ijsberen en pinguïns van naderbij 

bekijken. We spelen ook allerlei spelletjes met pinguïns en ijsberen.  Ijsje, de ijsbeer beleeft 

samen met zijn mama allerlei avonturen in de sneeuw en Pieter Pinguïn vertelt ons hoe zijn 

pinguïnbaby geboren wordt.  Het wordt een toffe ijskoude week! Groetjes,  
 

 Juf Lien  
 

Leefgroep France 

 Na een deugddoende vakantie, gaan we weer van start met een nieuw 

project: “Winter”! Het wordt kouder buiten, en heeft al eens gesneeuwd, maar: waar komt 

sneeuw vandaan, wat is ‘vriezen’, en hoe kunnen we ons beschermen tegen de kou? We gaan 

ook op ontdekking naar de ‘Noord- en Zuidpool’!! Hoe komt het dat het daar altijd koud is, 

ligt daar altijd sneeuw, wie leeft daar, welke dieren zien we er, en hoe beschermen de mensen 

zich daar tegen de kou? We luisteren naar een verhaal van een ijsbeer, spelen een spel met 

pinguïns, maken patronen voor de pinguïns, leren een leuk lied over de winter en knutselen 

een eskimo met iglo. Wie nog materiaal heeft over dit thema (knuffels, boeken, prenten,...), 

alles is welkom! Vele groetjes 



 

Leefgroep Rudy 

 

Wat doen wij in ons klasje deze week? 

 
Speurneuzen / Een nieuw jaar is begonnen / Het is winter 
 

DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2015 

 
Wiskunde:  

 
 
 
Getallenkennis: splitsen van 10 / algemene herhaling tot 10 

Bewerkingen: + en – tot 9 / TOETS 
Meten: meetopdrachten met meter, liter en kilogram 

Toepassingen: problemen leren oplossen ‘Ik kijk en luister’ (tot 9) / TOETS 
 
 
Taal: 

 
 
 
Lezen: pet en e / gat en a / wisselrijtjes lezen / wat vind je leuk (begrijpend lezen) / 

u - uu 
Schrijven: de hoedenboom (tekenen in tekstenschrift) / tak en k / teen en n 
Taalbeschouwing: een zin aanvullen met het juiste woord (keuze)  
Luisteren: ‘De hoedenboom’ 
 
 
W.O. / Project: 
 
WO – natuur: de winter (en de vier seizoenen) – het weer, kleding, planten en dieren in de 
winter / hulp inroepen en hulp bieden: wat moet je doen bij brand op school? – 
pictogrammen opzoeken in het gebouw en bespreken 
 

  OP DINSDAG GAAN WE ZWEMMEN! 

 
 

Leefgroep Kristel 

Wiskunde: 

Getallen: Optellen en aftrekken tot 100 (zonder brug) 

Toepassingen: speelgoed - ruilmarkt 

Meetkunde: ruimtefiguren (constructies) en plattegronden 

Meten en metend rekenen: week-en maankalender- kloklezen 

 

 

 

 

 

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


Taal: 

We schrijven een vrije tekst over de voorbije vakantie. We hebben hierbij 

aandacht voor de leestekens.  Ook de schrijfhouding komt aan bod. 

We bekijken verschillende soorten teksten: reclame, gedicht, verhaal,…… 

 

Woordkaart: woorden met een doffe “e”. Vrijdag … dictee! 

Lezen: expressief lezen: gedicht: “Juffrouw Boggemog” 

Project: “een nieuw jaar”. 

Wat is een kalenderjaar? Wat is een schooljaar? Hoeveel maanden zijn er in een 

jaar?.........Kortom we bekijken  verschillende kalenders in de klas. Ook de seizoenskalender 

komt aanbod. 

Muzische vorming: drama 

We werken met het gedicht: “Juffrouw Boggemog”. Dit gedicht gaat over de 

maanden van het jaar. We beelden het gedicht uit! 

 

Leefgroep Diederik 

Beste kinderen,  Beste ouders,   Beste collega’s, 

 

Eerst en vooral wens ik iedereen een gelukkig 2015 toe!! 

Deze week gaan we voor het eerst cijferend optellen. We herhalen wat we al eerder leerden op 

gebied van meetkunde en getallenkennis. Voor taal ligt de focus op taalbeschouwing. We 

leren met andere woorden naar onze taal te kijken en we gaan opnieuw vrije teksten schrijven.  

Ons project wordt geëvalueerd. Weten we al genoeg over oorlog en vrede. Wat willen we nog 

graag leren?  Tot slot wens ik iedereen een aangename leerrijke week toe!! Diederik 

 

 
Leefgroep Carine 

De week voor de vakantie maakten we moeilijke delingen tot 10 000 en zochten we naar 

structuren tot 100 000. Voor taal werkten we de werkwoorden af en via spelletjes leerden we  

bijvoeglijke naamwoorden gebruiken. Via rollenspelletjes oefenden we het lezen van onze 

nieuwjaarsbrieven. 

Voor project werkten we rond verkeer. We onderzochten onze schoolomgeving en wat we 

konden doen voor onze eigen veiligheid. We leerden vooral dat we zelf het goede voorbeeld 

moeten geven. 

Onze recepten van vorige week brachten ons een nieuwe ict-

opdracht. Met behulp van heel wat tot de verbeelding sprekende 

bijvoeglijke naamwoorden maakten we op de computer een 

toverrecept met bijbehorende toverspreuk zoals we zagen in de 

film “Pudding T”. 

Deze week werken we verder in ons tweede rekenboek en hebben 

we eindelijk weer een woordkaart. We gaan ook op zoek naar een 

nieuw project. We zijn ook van plan veel meer te lezen in de klas 

vandaar de oproep om naar de bibliotheek te gaan en een boek mee te brengen naar school. 

Deze week gaan we zwemmen.  
 

 



 
 

Leefgroep  Ruben 
Liefste lezers, 
 
Hopelijk hebben jullie allen genoten van een deugddoende vakantie en gezellige feestdagen. 
Zo zijn we allen weer uitgerust om er meteen opnieuw in te vliegen!!! 
Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de 
tegenstellingen.    
We bekijken voor de woordkaart woorden uitgesproken met k(w), maar geschreven als qu. 
 

   
 
In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.  
Het gaat o.a. over getallenkennis: grootste gemeenschappelijke deler, hoofdrekenen: 
breuken x en : natuurlijk getal, cijferen kommagetal x kommagetal, meten: volume, metrieke 
stelsel, meetkunde: vierhoeken tekenen en toepassingen: ongelijke verdeling. 
 

  
 

Deze week gaan we voor project werken rond LOL zonder alcohol. Een lessenpakket met 
ondersteuning van de preventiedienst Aalst. Introductie a.d.h.v. een verhaal en 
bewustwording: kennis over alcohol.  
Deze week gaan we op dinsdag ook zwemmen. Vergeet dus jullie zwemzak niet!  
 
 
Lieve groetjes, 
Leefgroep Ruben. 
 

  
 

 


