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WEEKBRIEF 9   Week van 24 oktober tot en met 28 oktober 

 
Beste ouders en leerlingen  
 
Wat zijn de eerste 2 maanden toch voorbij gevlogen. We hebben samen 
al een leuke tijd gehad. Nog een weekje hard werken en dan is het vakantie.  
Hier vinden jullie het overzicht voor volgende week. 
 
 
Wiskunde 
Blok 2 

- Een kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1 000, 10 000, 5, 25, 2 en 4 
- Cijferen: vermenigvuldigen met natuurlijke getallen tot 1 000 000 
- Diagonalen, evenwijdige lijnen en loodrechte lijnen 
- Cijferen: een natuurlijk getal vermenigvuldigen met een kommagetal 
- Verbanden, patronen en structuren tussen grootheden onderzoeken 
- Herhalingsles: weer- en meeroefeningen 

 
Nederlands 
Thema 2: LOL 

- Dinsdag 25 oktober is het toets taalbeschouwing (zie leerwijzer). 
- We maken deze week ook toetsen van begrijpend lezen, luisteren en spreken 

(niets voorbereiden). 
 
Thema 3: Spinsels en andere verzinsels 

- Letterlijk en figuurlijk taalgebruik 
- Een artikel voor de klaskrant schrijven 

 
De kinderen krijgen deze week de opdracht om een boekbespreking te maken 
tegen maandag 5 december. Ze krijgen maandag meer info in de klas. 

 
Spelling 
Thema 3: Spinsels en andere verzinsels 

- De apostrof herhalen 
- Woorden met wr-  
- De werkwoorden in de tegenwoordige tijd 

 
Frans 
Contact 4: Tu as de la chance 

- Maandag 24 oktober is het toets over het werkwoord ‘avoir’. 
- Donderdag 27 oktober is het toets over dit contact. 
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Révision contact 1, 2, 3 et 4 
We herhalen de eerste 4 contacten op speelse wijze. Na de herfstvakantie plannen 
we een toets in over contact 1, 2, 3 en 4. Het is dus belangrijk dat de kinderen alles 
goed blijven kennen. Wie wil kan tijdens de herfstvakantie de woordenschat en de 
reeds geleerde werkwoorden al eens opfrissen. 
 
WO 
Verkeer: Niet allemaal tegelijk! 

- Maandag 24 oktober is het toets over de voorrangsregels (zie leerwijzer). 
- We leren over de fietsstraat. 
- We hebben het over gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt van de school. 

 
Muzische vorming 

- Maandag krijgen we de mensen van Klassemuziek over de vloer. Deze keer 
stellen ze de trombone voor. 
 

Nog enkele weetjes! 
- Dinsdagnamiddag (25/10) hebben we onze fiets nodig voor de turnles.  
- Woensdag 26 oktober worden jullie verwacht op het oudercontact. De 

kinderen kregen vorige maandag het uur mee naar huis. 
- Wie wil, mag vrijdag voor Halloween verkleed naar school komen. 
- Deze week schakelen we onze chromebooks enkele keren in. We leren 

programmeren en proberen ook te ontsnappen uit een online escaperoom. 
Wie thuis oortjes of een hoofdtelefoon heeft, mag deze altijd meebrengen. 

 

 
 

 
Groetjes! 
Meester Matthias 


