
Mollem, 1 september 2022 

Dag beste ouders 

 

Hier is hij dan… de langverwachte eerste nieuwsbrief van het zesde leerjaar.  De eerste van 

de laatste reeks… 

Het wordt ongetwijfeld een schooljaar met een heleboel uitdagingen, nieuwe impulsen, 

verwachtingen en goede hoop op een mooie afsluiter ;-). 

Deze week houden we het nog even rustig.  Volgende week wordt het tempo opgedreven 

om daarna vol plankgas te geven. 

Een korte week betekent ook… een kort overzicht van ons programma.  Een overzichtje… 

Nederlands 

 Chattaal, standaardtaal of jongerentaal, woordbetekenis afleiden en opzoeken in het 

woordenboek, via de pc (groepswerk) 

Wiskunde 

Dit zijn voorlopig allemaal herhalingslessen. 

 Analyse van de getallen tot 1 000 000: symbolen, waarde bepalen, sprongen, 

afronden 

 Punten, lijnenn vlakken: tekenen en benoemen, geodriehoek gebruiken, soorten 

hoeken, soorten lijnen en rechten 

Frans 

 Vervoegingen van enkele werkwoorden, via bingo 

 De getallen, via domino 

Deze en komende lessen staan volledig in het teken van herhaling.  Deze herhaling gaat over 

het algemeen door in spel- en groepsvorm zodat de kinderen optimaal aan spreken komen.  

Als we een nieuw ‘contact’ starten, wordt ook het schrijven meer beklemtoond. 

W.O. – Thema ‘Gelukzoekers’ 

 * Introductie van het thema aan de hand van foto’s.  Zo wekken we onze (eventuele) 

voorkennis op.  We noteren onze verwachtingen en bespreken de focusvaardigheden die dit 

thema geëvalueerd worden: online informatie opzoeken en je mening verwoorden. 

* We ontdekken de ontdekkingsreizigers. We verdelen ons in groepjes en gaan aan de slag 

om een eerste presentatie in groep te maken.  De voorwaarden waaraan deze moet voldoen 



worden besproken in de klas en worden ook meegeven op papier.  Zo kunnen jullie ook 

volgen.  De leerlingen krijgen hiervoor de tijd in de klas.  Maar het is de bedoeling dat ze 

hieraan ook thuis verder werken.   Het voorstellen van hun groepswerk gaat door op 

donderdag 15 september.  Zo staat er deze eerste dagen toch al iets in ons agenda, hé!? 

* Indien tijd over gaan we vrijdag samen op ontdekkingstocht naar gebieden die nog 

nauwelijks onderzocht zijn.   We leren ze situeren op de kaart en verwoorden waarom we 

hierover nog niet veel te weten zijn gekomen.  Dit gebeurt in duo’s.  Nadien geven alle duo’s 

hun gevonden informatie door aan elkaar via ‘speeddaten’. 

Leren leren 

Het spreekt voor zich dat we bij elk vak aandacht hebben voor het leren leren van de 

kinderen.  Wij ( = de derde graad) hebben ervoor gekozen om elke week een extra 

momentje vrij te maken om hier extra aandacht aan te besteden.  De leerlingen krijgen een 

map ‘leren leren’ die ze dagelijks meebrengen naar huis.  Zo kunnen jullie mee opvolgen wat 

handige tips & tricks kunnen zijn.  In de map mogen ook de voorbereidingen gestoken 

worden.  Zo krijgen de kinderen letterlijk zicht op hoeveel tijd ze hiervoor nemen. 

 

Dat is al een hele boterham voor een startweek!   

Tot slot nog dit: 

 We starten donderdag direct met turnen.  Het zou fijn zijn mocht iedereen  zijn 

spullen meebrengen.  Wie nog iets nieuws wenst te bestellen, krijgt hiervoor nog te 

tijd. 

 Donderdag gaan we met z’n allen naar zaal ’t Kloosterhof om ons jaarthema plechtig 

te onthullen.  Benieuwd?  Terecht! 

 Maandag 5 september is het infoavond.  Allen welkom! 

 Vrijdag 9 september nemen we deel aan een hopgeocache met het zesde leerjaar.  

De kinderen brengen die dag een fiets, fietshelm en fluohesje mee naar school.  

Controleer zeker nog eens of de fiets in orde staat ;-). 

Wie wil mee om te begeleiden?  Laat zeker iets weten! 

Ik duim alvast voor een topjaar waarin ik jullie kinderen voldoende kan prikkelen! 

Juf Nathalie 


