
Weekbrief 7 (week van 10 t.e.m. 14 oktober)                              3e leerjaar 

 
 
Beste (groot)ouders en kinderen! 
 
Dit staat deze week op de planning: 
 
Taal: 

- We zoeken het onderwerp en het werkwoord in de zin. 
Het onderwerp vind je door de wie of wat-vraag te stellen. 
Een werkwoord is een doe-woord, zoals: zwemmen, dansen, eten, zingen, … 

- We lezen en tekst en koppelen de inhoud aan onze eigen leefwereld. 
- We hebben een herhalingsles waar we onze taalbeschouwing opfrissen en de 

groene of blauwe oefeningen gaan maken. 
- We oefenen op alfabetisch rangschikken. 
- We herhalen de hoofdletters I, F, J, T, K, H, Z, N en M.  

 
Spelling: 

- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en 
tussentijds dictee. 

- We schrijven woorden met de voorvoegsels be-, ge- of ver-. 
- We schrijven woorden met een doffe klank in -eren, -elen, -enen, -ere. 

 
Wiskunde: 

- We herkennen en benoemen vlakke figuren. 
- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en parate 

kennis test. 
- We herhalen de maal- en deeltafels van 3 en 6. 
- We leren de optellingswip gebruiken: 

We passen de oefening aan zodat we één rond getal (tiental) hebben. 
Hierdoor wordt de nieuwe optelling gemakkelijker om uit te rekenen. 
Wat we aan de ene kant bijtellen, moeten we aan de andere kant aftrekken. 
Vb:  

 
 
 
 
 

- We onderscheiden noodzakelijke en overbodige informatie in vraagstukken. 
We schrappen wat we niet nodig hebben. 

 
W.O.: 

- Deze week starten we het thema ‘Gelukstrappers’. 
- We bespreken wat vrije tijd is en wat de kinderen in hun vrije tijd doen. 
- Ook sporten horen bij onze vrije tijd, we bekijken wat sporten met ons lichaam 

doet. 
- We bekijken en bespreken de bewegingsdriehoek. 
- We gaan na hoe mensen met een beperking sporten en respecteren dit. 
- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken de zeven uitdagingen van een 

voetganger. 



!! Dinsdag brengen we een bezoekje aan de bibliotheek van Asse. We mogen er 
enkele boeken kiezen die we in de klas kunnen lezen. 
 
!! Dinsdag gaan we fietsen met meester Kristof. Breng je fiets dus zeker mee. 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Dinsdag 11/10 

Spelling (voorbereiding dictee) Woensdag 12/10 

 
 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets maal- en deeltafels 2, 4 en 8  
(Voorbereiding zie Scoodle Play) 

Dinsdag 11/10 

Spelling: dictee les 1-2-3 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Woensdag 12/10 

Toets getallen blok 1 
(Deze voorbereiding krijgen de kinderen 
vrijdag mee naar huis.) 

Dinsdag 18/10 

Toets meten en meetkunde blok 1 
(Deze voorbereiding krijgen de kinderen 
vrijdag mee naar huis.) 

Woensdag 19/10 

 


