
GBS Mollem 2022 – 2023 Vijfde leerjaar 

WEEKBRIEF 2  Week van 5 september tot en met 9 september 

 
Beste ouders en leerlingen  
 
De eerste 2 dagen van het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen. Ik 
vond het fantastisch om jullie kinderen allemaal al wat beter te leren kennen. 
Hopelijk waren zij even enthousiast! Nu de opwarming achter de rug is, kunnen we 
er deze week écht invliegen. Dit staat deze week op de planning: 
 
 
Wiskunde 
We werken verder aan blok 1 (herhalingslessen): 

- De tijd 
- Blokkenbouwsels 
- Verbanden tussen grootheden en maatgetallen 
- Vormleer: punten, lijnen en vlakken 
- Analyse van kommagetallen tot op 0,001 
- Hoofdrekenen tot 100 000: optellen en aftrekken met natuurlijke getallen 

 
Nederlands 
We werken verder aan thema 1: SOS, school op stelten. 

- We bekijken onze karaktereigenschappen en maken vergelijkingen met 
dieren: zo fier als een pauw, zo sluw als een vos, zo sterk als een beer, … 

- We lezen gedichten en leiden hier gevoelens uit af. 
- We herhalen de bijvoeglijke naamwoorden. 
- We herhalen de sleutelwoorden (= belangrijkste woorden in een tekst). 

 
Spelling 
We starten aan thema 1: SOS, school op stelten. 

- We schrijven hoorwoorden, regelwoorden en weetwoorden. 
- We schrijven woorden met –ig en –lijk. 
- We schrijven woorden die eindigen op –ond, -or, -ik, -is en –em. 
- Ons eerste dictee (over thema 1 – les 1, 2 en 3) staat gepland op maandag 12 

september. 
 

Frans 
Contact 1: Salut! 

- We herhalen onze dialoog en onze woordenschat. 
- Donderdag 8 september is het toets over de woorden en uitdrukkingen. 
- Vrijdag 9 september brengen we onze dialoog voor de klas. 

OPGELET: De kinderen studeren ELK rolletje. 
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WO 
We starten met ons eerste thema: Recht op… 
 
Wat leren we in dit thema? 
We bespreken in dit thema hoe we keuzes maken en we leren die keuzes 
beargumenteren. We bespreken het belang van regels en afspraken en bekijken 
politieke partijen en democratie. We vragen ons af hoe de verkiezingen werken en 
bespreken mensenrechten en kinderrechten. We bekijken ook het recht op privacy.  

- Deze week verkennen we ons thema. We vertellen wat we hier al over weten 
en wat we graag zouden leren. We maken een brainstorm en proberen zo te 
achterhalen waarover dit thema zal gaan.  

- We leren onze mening geven over bepaalde stellingen en passen hierbij ook 
de gespreksregels toe (anderen laten uitspreken, beleefd zijn, …).  

- We leren waarom het nodig is om regels en afspraken te maken en merken 
daarbij op dat niet iedereen dezelfde dingen belangrijk vindt. 

 
Muzische vorming 
Aangezien we vorige week een opdracht gedaan hebben in functie van ons 
jaarthema (Welkom in Digiland), plannen we deze week de activiteiten die we 
eigenlijk vorige week gingen doen. 

- We zingen het lied ‘Welkom in Digiland’. 
- 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.  
 

Nog enkele weetjes! 
- Op maandag 5 september om 19.30u heet ik jullie van harte welkom op het 

klassikaal oudercontact.  
- Op dinsdag 6 september brengen we ons eerste bezoek aan de bib. Het is 

gemakkelijk als jullie kinderen een zak meebrengen om hun boeken in mee 
te nemen. 

- We maken onze eigen verjaardagskaarten. Wie zelf leuke materialen heeft 
om zijn/haar kaart te versieren, mag deze op donderdag 8 september altijd 
meebrengen. 
 

 
 
Groetjes! 
Meester Matthias 


