
Nieuwsbrief 4e leerjaar! 

 
  

 



 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

We zijn februari en de winterprik liet ons even bibberen in onze 

kleren maar na een deugddoende vakantie zijn we weer paraat! In de 

nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat we allemaal deden; maar kijken 

jullie af en toe op de blog? De vorige nieuwsbrief is vergeten mee te 

geven, maar staat ondertussen ook op de blog!  

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om mij aan te 

spreken! 

 

Groetjes, 

 

 juf Annelore 

 

 

 

Te onthouden! 

Elke week worden de toetsen en dictees meegegeven, kan u deze tekenen als 

gezien? 

In het agenda worden alle toetsen en nieuwtjes vermeld, ook wordt er genoteerd 

of het huiswerk in orde is. Deze moet ook wekelijks getekend worden. 

Elke maand moeten zakdoeken en koekjes meegegeven worden. 

  



1. Wiskunde 

We zijn rond met blok 3 en gestart met blok 4!  

Blok 3:  

✓ Getallen: getallen tot 100 000, gelijkwaardige breuken, 

eenvoudige vraagstukjes, kommagetallen situeren 

✓ Hoofdrekenen en cijferen: rekenen tot 100 000, cijferen tot 

10 000, delen en vermenigvuldigen tot 100 000, rekenen met 

kommagetallen tot op h 

✓ Meten: vierkante decimeter en centimeter 

✓ Meetkunde: allerlei vierhoeken onderzoeken, diagonalen 

 

 

Alle leerstof is steeds belangrijk, oefen op bingel en huiswerk maken 

alsook af en toe overlezen helpt om de leerstof te automatiseren! Bekijk 

ook telkens de gemaakte fouten en probeer hier op te oefenen. 

 

 

 

 

 

2.  Nederlands: taal en spelling 

 

We hebben al heel wat herhaald en zijn aan ons volgende thema 

begonnen! Oefenen jullie ook op Bingel; daar staan heel wat 

herhalingsoefeningen taal én spelling, die worden wekelijks op Bingel 

gepost! Zo kan je ook wat pingping verdienen! 

 

 



Taal:  

✓ Oefenen op persoonsvorm, infinitief, stam en onderwerp 

✓ Een kaartje sturen 

✓ Begrijpend lezen 

✓ Tekstsoorten onderzoeken 

✓ Reclames  lezen 

✓ Zelfstandige naamwoorden en eigennamen 

✓ Bijvoeglijke naamwoorden 

✓ Figuurlijk taalgebruik  

Spelling: 

✓ Verenkelen, verdubbelen 

✓ Samenstellingen 

✓ Ng/nk-klanken 

 

3.  W.O. 

 

Thema 4 is bijna afgerond! We leerden alles over energie, 

batterijen, netstroom, de stroomkring schematisch maar… ook 

maakten we een échte stroomkring! Dat was superleuk; kijk maar mee 

op de blog!!!  

 

 

 

 

 

 

 



4. Muzische vorming 

 

Gedurende het schooljaar werken we rond beeld, drama, muziek en 

beweging. 

We zijn begonnen aan een hut met kranten en werken daar nu beetje 

per beetje aan verder (we hebben weinig ruimte op school om aan 

zoveel hutten te werken). Ook zijn we bezig met een schimmenspel 

op poten te zetten, stap voor stap werken we hier aan! 

Zagen jullie ons mooie dansje? Wat deden jullie het allemaal subliem! 

Bravo aan de leerlingen van L4!  

 

5. Lichamelijke opvoeding 

Elke week worden de leerlingen uitgedaagd met oefeneningen bij juf 

Fiona; samen gaan ze ervoor! Ook tijdens de zwemmomenten wordt er 

aan lichamelijke opvoeding gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Op de kalender! (steeds onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 


