Klasnieuws wolven
editie 1: 1 – 9 september

Wat hebben we deze week gedaan?
Wiskunde 5de
GK: getalbegrip tot 100 000, kommagetallen
tot op 0,001
B: herhaling tafels, de vier hoofdbewerkingen
met natuurlijke getallen tot 10 000
MK: ruimtelijke oriëntatie: plaats, richting en
gezichtspunt
MMR: lengte en omtrek

Wiskunde 6de
GK: getalbegrip tot 10 000 000, kommagetallen
tot op 0,001
B: optellen en aftrekken met natuurlijke getallen
tot 1 000 000, optellen en aftrekken met
kommagetallen tot op 0,001
MK: ruimtelijke oriëntatie: plaats, richting,
gezichtspunten, plattegrond, kaart en
coördinaten
MMR: lengte en omtrek

Nederlands
taalwijs: getal van het onderwerp en tijd van het
werkwoord
spelling 5de: hoorwoorden, woorden op d en t
spelling 6de: hoorwoorden, woorden op de en t,
woorden met g, ch, gt en cht, werkwoordspelling
creatief schrijven: vrije tekst
taal in project middeleeuwen: inoefenen luister- en
leesstrategieën

Frans
5de: lesje instructietaal, contact 1, praatsok
maken
6de: lesje instructietaal, contact 1, praatsok
maken

Project middeleeuwen
- deel 1: de vroege middeleeuwen
(presentatie),
- deel 2: kastelen (tekst verwerken + quiz
maken)
- kennismaking Google chromebook
- 3D puzzel middeleeuws kasteel

Projectkringen
- stappenplan spreken
- uitleg boekenkring en kunstkring

Atelier
beeld: zelfportret

Sport
balspelen

Dit willen we ook nog graag met jullie delen!

De eerste schooldag
De dag kende een sportieve start want het nieuwe jaarthema is
‘School in beweging’! In de klas vertelden we over onze
zomeravonturen, speelden we een kennismakingsspelletje, leerden
we de klaswerking beter kennen, spraken we onze eerste woordjes
Frans, stelden we onze onderzoeksvragen op over het
projectthema ‘middeleeuwen’, maakten we onze
verjaardagskalender en bedachten we welke verjaardagsbonnen
we het komende schooljaar zouden uitdelen. De dag sloten we af
met het ontdekken van enkele spelletjes uit de spelletjeskast.

Wat staat er op de agenda?

vrijdag 16/09: strapdag
dinsdag 20/09: uitstap Gravensteen
woensdag 28/09: dag van de sportclub
donderdag 29/09: schoolreis
vrijdag 30/09: vrije dag

