GBS Mollem

WEEKBRIEF 4

2022 – 2023

Vijfde leerjaar

Week van 19 september tot en met 23 september

Beste ouders en leerlingen
We zitten ondertussen al goed in het ritme van het 5de leerjaar.
Hier vinden jullie het overzicht voor volgende week.

Wiskunde
Blok 1
- Kommagetallen vermenigvuldigen met een natuurlijk getal
- Herhaling lengtematen
- Herhaling breuken
We maken ook een LVS-toets. Dat is een toets van het CLB om te kijken wat de
kinderen al kunnen aan het begin van het vijfde leerjaar. De kinderen moeten
daarvoor niets voorbereiden.
Nederlands
We werken thema 1 af.
- We leren de betekenis van woorden op verschillende manieren achterhalen.
- We maken onze weer- en meeroefeningen.
- We maken een toets van begrijpend lezen (niets voorbereiden).
- We blijven elke week een leeskwartier organiseren waarbij de kinderen een
kwartier vrij mogen lezen op een plaats naar keuze.
Spelling
We werken thema 1 af.
- We schrijven woorden waarbij je ie hoort, maar i schrijft.
- Dinsdag 20 september is het al onmiddellijk dictee over les 4-5-6.
- Vrijdag 23 september is het toets over het hele thema (zie leerwijzer).
Frans
Contact 2: Ils vont où?
- We oefenen dit contact verder in.
- Dinsdag 20 september is het toets over de woorden en uitdrukkingen. De
kinderen schrijven deze thuis ELKE DAG als voorbereiding op de toets.
- Donderdag 22 september brengen we onze dialoog voor de klas.
- Vrijdag 23 september is het toets over ons eerste werkwoord: aller. Ook hier
is herhaling van groot belang!

GBS Mollem

2022 – 2023

Vijfde leerjaar

WO
We werken verder aan het thema: Recht op…
- We leren over democratie, dictatuur en politieke partijen.
Muzische vorming
- Deze week knutselen we sokpoppen. Met onze zelfgemaakte sokpoppen
bedenken we ook een leuk poppenkastspel. Dit is een groepsopdracht.
Nog enkele weetjes!
- Donderdag 22 september knutselen we sokpoppen. We verdelen maandag
de groepjes en spreken af wie welk materiaal meebrengt.
Wat brengen jullie allemaal al zeker mee: een oude sok!
-

Woensdag 22 september is het pedagogische studiedag.
Geniet van jullie vrije dagje! 

-

De schriftelijke voorbereidingen van wiskunde zagen er schitterend uit! Ik
was echt onder de indruk van het harde werk van de kinderen. PROFICIAT!

Groetjes!
Meester Matthias

