Editie: 3
19 september –23 september

Wat deden we in de klas?
REKENEN
3de leerjaar

4de leerjaar
✓ Metend rekenen: Schatten en meten met de liter, deciliter

✓ Bewerkingen: Hoofdrekenen tot 100.

en centiliter.

✓ Getallenkennis: Structuur van 25-, 20- en 30-tallen.
✓ Metend rekenen: Schatten en meten met de liter

✓ Bewerkingen: Maal en delen tot 1000 (hoofdrekenen en

cijferen).

en centiliter.
✓ Getallenkennis: Getalbegrip tot 1000.

TAAL
3de leerjaar

4de leerjaar

✓ Spelling: Hoorwoorden.

✓ Spelling: Hoorwoorden en samenstellingen.

✓ Technisch lezen: Leesronde.

✓ Technisch lezen: Leesronde.

✓ Schoonschrift: De hoofdletter J en T.

✓ Taalwijs: De verschillende soorten zinnen en hun

✓ Taalwijs: De verschillende soorten zinnen en hun

leestekens.
✓ Begrijpend lezen: Voorspellen waarover een tekst

zal gaan.

leestekens.
✓ Begrijpend lezen: Voorspellen waarover een tekst zal

gaan.
✓ Creatief schrijven.

✓ Creatief schrijven.

project
✓ Thema: Media – Werken met Google presentaties.

Jarige van de week
Sem was maandag 19/09/22 jarig! Jammer genoeg was hij ziek deze week!

Wat staat er op de agenda?
✓ Woensdag 28 september: Dag van de sportclub (kinderen mogen in tenue naar school komen).
✓ Donderdag 29 september: Schoolreis.
✓ Vrijdag 30 september: Facultatieve vrije dag (geen school).
✓ Maandag 3 oktober: Pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen).
✓ Dinsdag 4 oktober: Infoavond (uitleg klaswerking).
✓ Woensdag 5 oktober: Dag van de leerkracht 😊.
✓ Woensdag 12 oktober: Openklasdag.
✓ Maandag 17 oktober: Bosdag lager.
✓ Vrijdag 21 oktober: Dag van de jeugdbeweging (kinderen mogen in tenue naar school komen).

sfeerfoto’s
outdoor education
Vorige week maakten we een les in ons rekenwerkboek over de structuur van 20-, 25-, en 30-tallen.
Vandaag herhaalden we dit spelenderwijs buiten. De kinderen werden in 3 groepen verdeeld en kregen
kaartjes met een uitspraak op die ofwel hoorde bij 25, 75 of 80. We sprongen ook in 20-, 25-, of 30tallen.

Meten met de liter en de centiliter.

project
We leerden deze week tijdens de projectwerking werken met Google presentaties. De kinderen werken
vanaf nu voor een tijdje aan een zelfgekozen (goedgekeurd) onderwerp in groepjes.

kringen
Ferre deed deze week zijn weetjeskring over ‘de rubiks cube’.

Milla deed deze week een actuakring rond het nieuwe gevangeniscomplex in Haren.

sport
Deze week kwamen loop – en tikspelen aan bod.

