Muzische vorming

Nieuws uit L6
Tijdens de maanden september brengen we met onzer klas een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling van Permeke.

Schooljaar 2020 - 2021  september

Aansluitend zullen we zelf experimenteren in dezelfde stijl met o.a.
houtskool.

Beste ouders,
Hier vindt U belangrijke informatie voor de maand september.
Hebt U vragen of mogelijke opmerkingen, neem gerust contact op
met de titularis.
Groeten,

Frans

Meester Peter.

Wiskunde
Tijdens de lessen getallenleer worden de natuurlijke en de kommagetallen grondig herhaald.
Leerlingen die hierbij nog wat problemen kennen, mogen hierbij gebruik maken van de tabel.
Bij het cijferen herhalen we het optellen en aftrekken onder elkaar van
natuurlijke en kommagetallen.
Ook het vermenigvuldigen en het delen komen opnieuw aan bod.
Nieuw hierbij is de ‘negenproef’ !

De kinderen leren zichzelf en hun klasgenoten voorstellen in ‘t Frans.
Uiteraard zullen wij dit grondig voorbereiden in de klas.

We beginnen daarna vrij snel met nieuwe leerstof (Planète 2).
Zo leren we hoe onze dag is ingedeeld en dit trachten we te vertellen
in het Frans.
Bij het inoefenen van nieuwe leerstof kan gebruik gemaakt worden
van de bijhorende link :
www.pelckmans.be/quartieretoile/
Het online oefenen wordt vooraf aangeleerd in de klas.

Tijdens de les meetkunde herhalen we uitgebreid de ‘vlakke figuren’.
Bij het meten leggen we een meetcircuit aan : zo herhalen we spelenderwijs alles over de lengte, de inhoud, het gewicht en de geldwaarde.
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Nederlands

! Memo !
GWP :
16 tot 20 november 2020

Tijdens de lessen spelling en taalbeschouwing worden de
‘werkwoorden’ grondig ingeoefend.
Zo herhalen we o.m. wat een infinitief is en een stam.
We zien ook wat ‘sterke’ en ‘zwakke’ werkwoorden en leren een
werkwoord vervoegen.
Ook het werkwoordschema wordt grondig herhaald.

(transinne)
Pannenkoekenverkoop :
maand september

W.O.
Bij het eerste thema gaan we terug in de tijd !
We herhalen de tijdlijn en leren per periode hoe er geleefd werd.
Het volgende thema leidt ons de wereld rond.
Dan leren we over de werelddelen, de indeling van de aarde en het
opzoeken in een atlas.

Teken je even voor
Gelezen?
-4-

-2-

