
GBS Mollem 2022 – 2023 Vijfde leerjaar 

WEEKBRIEF 5  Week van 26 september tot en met 30 september 

 
Beste ouders en leerlingen  
 
Hier vinden jullie het overzicht voor volgende week. 
 
 
Wiskunde 
Blok 1 

- Herhaling breuken 
- Vierhoeken 
- Herhalingsles: weer- en meeroefeningen 
- Analyse van getallen tot 1 000 000 
- Soorten driehoeken 

 
Nederlands 
Thema 1: SOS, school op stelten 

- Maandag 26 september is het toets taalbeschouwing (zie leerwijzer). 
- We maken deze week ook een luistertoets. De leerlingen moeten daar niets 

voor voorbereiden. 
 
Thema 2: LOL 

- We bestuderen moppen en onderzoeken wat een mop grappig maakt. 
- We visualiseren een verhaal. 
- We oefenen op het goed vertellen van een mop. 

 
Spelling 
Thema 2: LOL 

- We schrijven woorden waarbij ee als é geschreven wordt. 
- We schrijven woorden op –ium en –eum. 
- We schrijven woorden waarbij je oo hoort, maar au schrijft. 
- We schrijven woorden waarbij je ie hoort, maar ij schrijft. 

 
Ook voor spelling maken we een LVS-toets om te kijken wat de kinderen al kennen 
en kunnen aan het begin van het 5de leerjaar (niets voorbereiden). 
 
Frans 
Contact 2: Ils vont où? 

- Dinsdag 27 september is het toets over dit contact (zie leerwijzer). 
 
Contact 3: Vous êtes là? 
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In dit contact leren we vragen en zeggen waar iemand zich bevindt. We leren ook 
ons tweede werkwoord (être) vervoegen. 

- Dinsdag 4 oktober is het toets over de woorden en uitdrukkingen.  
 
WO 
We werken verder aan het thema: Recht op… 

- We leren over democratie, dictatuur en politieke partijen. 
- We leren over mensenrechten. 

 
Muzische vorming 

- We werken verder aan onze sokpoppen.  
 

Nog enkele weetjes! 
- We werken dagelijks aan het leren leren. Vorige week bekeken we in 

groepjes onze schriftelijke voorbereidingen en gaven we elkaar tips om ze 
te verbeteren. Blijf deze tips goed toepassen, jullie zijn goed bezig!  

 
 
 
Groetjes! 
Meester Matthias 


