
 
 

 
 

Beste ouders, 

Het is tijd voor onze nieuwsbrief! 

We hebben natuurlijk bergen werk verzet en de rapporten in november 

naderen met rasse schreden, lees maar mee! Kijken jullie ook af en toe op 

onze klasblog? Bij vragen, aarzel niet om ons aan te spreken! 

Groetjes, juf Annelore en juf Charlotte 

 
 

Wiskunde 
 

Jullie hebben al heel wat achter de rug, voornamelijk herhaling. Nu komt er af en toe een nieuw 
lesje bij kijken, ook in blok 3! Lees maar even mee… 

 Getallenkennis: diagrammen en grafieken  
 Breuken: vergelijken en optellen en aftrekken  
 Hoofdrekenen: rekenen met getallen tot 10 000  
 Cijferen: de staartdeling (DHTE : E)  
 Meetkunde: de eigenschappen van de hoeken en zijden bij vierhoeken onderzoeken en verwoorden.  
 Metend rekenen: positieve en negatieve temperaturen aflezen, omtrek en oppervlakte van vlakke 

figuren, kloklezen 

 
Taal 

 
 Spelling: via verschillende woordpakketten de schrijfmoeilijkheden ei/ij – ig/ige alsook de 

“(h)eerlijke” woorden. Basis verdubbelen en verenkelen dient nu onder de knie te zijn! 
We werken de volgende tijd voornamelijk rond de werkwoorden en hun correcte vervoegingen. 
 

 Taalsystematiek: ja/neevraag maken en de persoonsvorm aanduiden 
 Begrijpend lezen, schrijven en luisteren: de school en zijn omgeving! We leerden ook tabellen 

aflezen en instructies opvolgen. 
 

           W.O. 
Kijk eens om je heen… daarover ging ons thema. We hebben de samenleving eventjes onder de 
loep genomen. Wie heeft extra hulp nodig en waar kan je zelf heen in het stadhuis? Welke 
afspraken zijn er nodig. Onze mini-bib was een heus succes! Een mooie inzet van onze klas! 
Met juf Charlotte leerden de leerlingen programmeren en leerden ze hoe het er aan toe gaat bij het 
maken  van een film. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

            

Muzische vorming 
Jullie hebben allen mogen meegenieten van de inspanning die de leerlingen leverden om een heuse 
battle te dansen voor het familiefeest! Met veel inzet hebben ze er een mooi dansje van gemaakt: 
bravo! We maakten ook een verjaardagskalender en er waren ECHTE Oscar-nominaties in de klas: 
fun! 
 

Denken we er samen aan…:  
 Om koekjes en zakdoekjes mee te brengen? 
 Om jullie fruit elke dag mee te brengen? 
 Om de agenda’s en toetsen na te kijken? 
 Belangrijke data:  

o Herfstvakantie van 29/10 t.e.m. 2/11 
o Oudercontact op 29/11 
o Check het agenda elke week voor zwemmen 
o  

 

Kijken jullie af en toe mee op de blog? Daar kun je heel wat foto’s vinden! 
 

 

        Feestbeesten in september en oktober! 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 


