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Dans: Het familiefeest is reeds voorbij. Hopelijk hebben   
jullie genoten van de show! Hieronder een foto van die dag. 
Die vinden jullie ook terug op de blog. 

Muzische vorming 

 Thema: kinderen van alle tijden 
 

We maken kennis met alle tijden op de tijdsband a.d.h.v. verhalen. 
We staan stil bij volgende begrippen: villa, slaaf, tunica, toga,     
Grieken, Romeinen, kasteelheer, burcht, hongersnood, schildknaap, 
...  
Het leven van de mens is sterk geëvolueerd. Vroeger zwierven we 
rond en nu blijven we op één plaats wonen. We komen te weten 
waarom mensen in de middeleeuwen graag dicht bij een burcht 
woonden. 

WO  

Nederlands 

Frans  

Thema 1: Vincent van Gogh 
Aan de hand van een mindmap zijn wij heel veel te weten gekomen 
over deze schilder. Zijn Franse brieven waren niet altijd zo duide-
lijk, hij schreef nogal slordig, gelukkig hebben we die ook eens ge-
hoord in het Nederlands. 
 
Spelling: We zijn gestart met de werkwoorden in de T.T. 
(tegenwoordige tijd). Dit zouden de leerlingen al onder de knie 
moeten hebben na het 4e leerjaar. Dus zullen we ons binnenkort 
verdiepen in de V.T. (verleden tijd).                                                
We hebben reeds 6 woordpakketten geleerd, na de herfstvakantie 
volgt er een controledictee.   
 

De leerlingen kennen reeds verschillende gemakkelijke woordjes in 
het Frans. Het is belangrijk dat ze die thuis dagelijks herhalen. Moei-
te met de uitspraak? Dan kunnen ze gerust naar de website gaan: 
http://pelckmans.epyc.be/QuartierEtoile5// 
Ook het maken van leuke oefeningen vinden ze daar terug! 
We zijn bijna klaar met planète 2, er zal dus kort na de vakantie een 
toets volgen. Te kennen: woordenschat, uitspraak, werkwoord 
‘être’, de meervouden, gebruik van de/d’ en le/la/l’/les.  

Familiefeest 



 

 
We zijn reeds klaar met blok 1 en zijn gestart met blok 2. Blok 1 was 
voornamelijk herhaling van het 4e leerjaar. Dit is wat aan bod komt in 
blok 2. 
 
Getallenkennis: getallen tot 1 000 000, gemeenschappelijke delers en 
veelvouden. 
Breuken: breuken vergelijken, op zoek naar het geheel, een breuk als 
verhouding.  
Hoofdrekenen: natuurlijke getallen optellen en aftrekken,            
kommagetallen vermenigvuldigen, vermenigvuldigen en delen. 
Cijferen: kommagetallen en natuurlijke getallen vermenigvuldigen. 
Meetkunde: eigenschappen van zijden en hoeken, loodlijnen, evenwij-
digen en vierhoeken tekenen, zijden van driehoeken onderzoeken, 
blokkenbouwsels en hun aanzichten. 
Meten: de omtrek, oppervlaktematen, inkoopprijs, verkoopprijs, winst 
en verlies, oppervlakte van een parallellogram, eenheidsprijs en totale 
prijs. 
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!  Memo  !  

 
Heb je al gedacht aan 2 pakken koeken en zakdoeken voor de maand 
OKTOBER?  
 
 
 
 
 
 
Vergeet niet om elke schooldag een stuk fruit of groente mee te      
geven! 
 
 
 
 
 
 
Te onthouden! 
 
Herfstvakantie =  29 oktober tot en met 4 november 
 
 
Zwemmen = maandag 19 november + 26 november 
 
 
Oudercontact = 29 november 
 
 
 

 

 

 

Teken je even?   

Schooljaar 2018- 2019     september - oktober 

Nieuws uit het  5de leerjaar 

Beste ouders, 
 
Ziehier de eerste nieuwsbrief uit het 5de leerjaar. De herfstvakantie 
komt eraan. Nog eventjes een korte oplijsting van de leerstof die we 
reeds gezien hebben. 
 

Wiskunde 

 

• Koprol voorwaarts 
• Wendsprong en verspringen 
• Loopsprong en steunsprong 
• Hockey  

Lichamelijke opvoeding 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=654
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=505

