
GBS Mollem 2022 – 2023 Vijfde leerjaar 

WEEKBRIEF 1  Week van 1 september tot en met 2 september 

 
Beste ouders en leerlingen  
 
Eerst en vooral wil ik jullie van harte welkom heten in het vijfde leerjaar. 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie achter de rug.  
Een nieuwe klas en een nieuwe meester, dat zijn 2 nieuwe dingen die ik jullie al 
cadeau geef. Natuurlijk zullen er nog een heleboel nieuwe dingen bijkomen! 
Spannend hé! 
 
Ik wil jullie allemaal een leuk en leerrijk schooljaar toewensen! Samen zullen we 
verder bouwen aan de toekomst van jullie kinderen. Ik heb er alvast enorm veel zin 
in, hopelijk jullie ook! 
 
Dit is de eerste weekbrief van dit schooljaar. Jullie zullen merken dat deze weekbrief 
wat langer zal zijn dan een standaardweekbrief. Wees gerust, volgende keer is het 
wat minder leeswerk.   
 
Jullie kunnen de weekbrief steeds raadplegen via de website (niet meer op papier!). 
Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor de website, moet dat zeker doen, zodat 
jullie geen belangrijke informatie missen! Vergeet ook niet om jullie klas aan te 
passen zodat jullie nu een melding krijgen voor L5! 
 
Wat is nu eigenlijk de bedoeling van zo’n weekbrief? 
Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te houden van de wekelijkse leerstof in de 
klas. Ik vertel jullie duidelijk welke leerstofonderdelen elke week aan bod komen.  
Op die manier zijn jullie nog beter op de hoogte van wat wij doen in onze klas!  
De eerste weken staat er vooral veel herhaling op het programma. 
 
 
Wiskunde 
We starten aan blok 1: 

- We herhalen de getallen tot 100 000. 
 
Nederlands 
We starten aan thema 1: SOS, school op stelten. 

- We lezen een tekst en durven eerlijk onze mening geven.  
 
Spelling 
We starten pas volgende week met spelling. 
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Frans 
Oelala, een nieuw vak, joepieeeee! Dit schooljaar krijgen jullie kinderen de eerste 
lessen Frans. Het is heel belangrijk om elke dag ongeveer een kwartiertje met Frans 
bezig te zijn. Een taal leer je door ze veel te gebruiken. Ik geef even wat extra uitleg 
omdat Frans toch een nieuw vak is voor jullie kinderen en jullie misschien wat 
vragen zullen hebben over het studeren en evalueren. 
 
De kinderen zullen elke dialoog uit hun hoofd moeten studeren om het leren 
studeren te bevorderen en om de juiste Franse uitspraak te leren gebruiken. Dat lijkt 
heel veel werk, maar ik volg hun leerproces van heel dichtbij op. Daarom dat elke 
dag even Frans herhalen van groot belang is. Die dialoog brengen ze na een week 
voor de klas. Ik geef daar dan ook punten op. Spannend zeg!  
Opgelet: De kinderen zullen voor het dialoogje elke rol moeten studeren. Ze kunnen 
dus om het even welke rol krijgen als ze dit voor de klas brengen. 
 
We maken ook altijd een aparte toets over de woorden en uitdrukkingen. De 
kinderen studeren de woordenschat van Nederlands naar Frans. Ik geef op de toets 
het Nederlandse woord en de kinderen moeten het Franse woord (juist) schrijven. 
Soms zullen er nog andere kleine toetsjes afgenomen worden, bijvoorbeeld de 
vervoeging van een werkwoord. Toetsen over woordenschat of grammatica zullen 
maar 1 à 2 dagen op voorhand aangekondigd worden. 
 
Op het einde van elk contact volgt er een toets. De kinderen bereiden die toets voor 
a.d.h.v. een leerwijzer die ik tijdig zal meegeven. Jullie zullen merken dat we 
ongeveer anderhalve week à 2 weken werken aan 1 contact. Dat wil dus zeggen dat 
er regelmatig een dialoog of toets gestudeerd zal moeten worden. 
 
Wat staat er deze week op het programma: 

- We kijken naar het filmpje van onze eerste dialoog.  
- We leren de juiste uitspraak van de nieuwe woorden.  
- We oefenen het dialoogje in de klas en spelen het na. 
- We leren verschillende klanken juist uitspreken. 

 
WO 
We starten pas volgende week met WO. 
 
Muzische vorming 

- We versieren onze klasdeur in ons klasthema ‘Tropical’. 
- We maken onze eigen verjaardagskaarten. Als er dan iemand jarig is, kan 

hij/zij een verjaardagskaart uitkiezen.  
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Nog enkele weetjes! 
- Vergeet jullie niet in te schrijven op de website van de school, zodat jullie 

steeds op de hoogte zijn van het laatste nieuws in onze klas. Denk er ook 
aan dat jullie de klas moeten aanpassen naar L5. 

- Jullie kunnen de zwemdata in de schoolagenda vinden. 
- De inlogcodes van Scoodle Play en Kabas (= oefenplatform voor Frans) 

worden ook in de schoolagenda gekleefd.  
- Op maandag 5 september om 19.30u heet ik jullie van harte welkom op het 

klassikaal oudercontact.  
- Gelieve alle brieven zo snel mogelijk ingevuld terug mee te geven. 
- We maken onze eigen verjaardagskaarten. Wie zelf leuke materialen heeft 

om zijn/haar kaart te versieren, mag deze donderdag of vrijdag altijd 
meebrengen. 

- Donderdag 1 september gaan we al meteen turnen, dus vergeet jullie 
turnzak niet mee te brengen. 

 
 
Zo, dat was een hele boterham! Als jullie met vragen zitten, aarzel dan niet om me te 
contacteren. Ik hoop alvast op een superfijne samenwerking! 
 
Tot snel! 
Meester Matthias 


