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WEEKBRIEF 7   Week van 10 oktober tot en met 14 oktober 

 
Beste ouders en leerlingen  
 
Hopelijk hebben jullie genoten van jullie extra dagje verlof. 
Hier vinden jullie het overzicht voor volgende week. 
 
 
Wiskunde 
Blok 1 

- Maandag 10 oktober is het toets ‘getallenkennis en bewerkingen’ en ‘logisch 
en probleemoplossend denken’ (zie leerwijzer). 

- Dinsdag 11 oktober is het toets ‘meetkunde’ en ‘metend rekenen’ (zie 
leerwijzer). 

 
Blok 2 

- De omtrek van vlakke figuren 
- Tabellen en diagrammen 
- Getallenpatronen 

 
Nederlands 
Thema 2: LOL 

- Herhalingsles: weer- en meeroefeningen 
- Informatieve teksten over soorten humor samenvatten 
- Zinsdelen herhalen: onderwerp, persoonsvorm, waar, wanneer, waarmee, 

waardoor, hoe 
 
Spelling 
Thema 2: LOL 

- Woorden met achtervoegsel –heid en –teit 
- Woorden met een apostrof 

 
Frans 
Contact 3: Vous êtes là? 

- Dinsdag 11 oktober brengen we onze dialoog voor de klas. 
- Donderdag 13 oktober is het toets over dit contact (zie leerwijzer). 

 
WO 
Recht op… 

- Woensdag 12 oktober is het toets over dit thema (zie leerwijzer). 
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Verkeer: Niet allemaal tegelijk! 
In dit thema leren we over de voorrangsregels, de voorrang van rechts, de overweg, 
de fietsstraat, fileproblemen en gevaarlijke situaties in de nabije omgeving van de 
school. 

- We maken kennis met het nieuwe thema. 
- We leren over het gevaar van een overweg. 

 
Muzische vorming 

- We maken korte toneelstukjes. 
- We werken verder aan onze sokpoppen. 

 
Nog enkele weetjes! 

- Dinsdag 11 oktober gaan we naar de bib. Brengen jullie een zak mee? 
- Vrijdag 14 oktober brengen we in de voormiddag een bezoek aan het fort 

van Breendonk. Gevoelige kinderen kunnen het moeilijk krijgen tijdens de 
rondleiding, maar de kinderen zijn bij mij in goede handen. We bereiden ons 
in de klas voor op het bezoek. We nemen een tussendoortje en drankje 
mee, dus het is handig als jullie een klein rugzakje voorzien. 

 
 
Groetjes! 
Meester Matthias 


