
Nieuwsbrief 4e leerjaar! 

 
  

 



 

Beste ouders en leerlingen, 

 

We zijn ondertussen al december en we hebben al heel wat werk 

verzet! In de nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat we allemaal deden; 

maar kijken jullie af en toe 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 2 en gestart met blok 3!  

Blok 3:  

✓ Getallen: getallen tot 10 000, breuken optellen en aftrekken, 

eenvoudige vraagstukjes, diagrammen en grafieken 

✓ Hoofdrekenen en cijferen: rekenen tot 10 000, cijferen tot 

10 000, delen en vermenigvuldigen tot 10 000 

✓ Meten: positieve en negatieve temperatuur, inhoudsmaten, de 

klok, de schaal, omtrek en oppervlakte 

✓ Meetkunde: allerlei vierhoeken onderzoeken 

 

 

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 tweede 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 

✓ Verkleinwoorden  

✓ Begrijpend lezen 

✓ Een tekst onderverdelen 

✓ Artikels lezen 

✓ Tabellen aanvullen 

✓ Opzoeken in het woordenboek 

✓ Oorzaak en gevolg 

Spelling: 

✓ We werkten vooral rond werkwoorden in de tegenwoordige tijd! 

 

3.  W.O. 

 

Thema 5 is afgerond! In deze periode oefenden we vaak voor het 

familiefeest, we halen dit ook in na het opnemen van de video! Het 

volgende thema gaat over “Elektriciteit”: dat wordt zzzzpannend! 

 

 

4. Muzische vorming 

 

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

beweging. 

We lieten ons gaan tijdens het bellen naar de 112, de foto’s kan je 

zien op de blog! We oefenden vooral voor ons dansje voor het 

coronaproof familiefeest; dankjewel voor alle spulletjes! 

 



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! 

 

 

 

 

 

 


