
Weekbrief 8 (week van 17 t.e.m. 21 oktober)                              3e leerjaar 

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

- We leren een goede leeshouding aannemen. 
- We lezen een verhalen en spreken hierbij over adoptie. 
- We herkennen en benoemen lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en 

bijvoeglijke naamwoorden. 
- We herkennen personen a.d.h.v. een beschrijving. 
- We schrijven een persoonlijke boodschap aan iemand die we willen 

bedanken. 
- We herhalen de hoofdletters N, M, E en S.  

 
Spelling: 

- We schrijven woorden met een doffe klank in -eren, -elen, -enen, -ere. 
- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen. 

 
Wiskunde: 

- We leren optellen tot 1000 zonder brug. 
- We leren optellen tot 1000 met één brug, bij de eenheden. 

Vb: 248 + 7 = 248 + 2 + 5 = 250 + 5 = 255 
 
               2  5 
     327 + 46 = 327 + 40 + 6 = 367 + 3 + 3 = 370 + 3 = 373 
 
             40   6                 3   3 

- We leren optellen tot 1000 met één brug, bij de tientallen. 
Vb: 450 + 60 = 450 + 50 + 10 = 500 + 10 = 510 
 
             50   10 

- We bekijken de relatie tussen twee en drie dimensies: we bekijken en 
vergelijken een foto met een bijhorende plattegrond of plan. 

 
W.O.: 

- Deze week starten we het thema ‘Gelukstrappers’. 
- We bekijken en bespreken de bewegingsdriehoek. 
- We gaan na hoe mensen met een beperking sporten en respecteren dit. We 

leren oplossingen en uitvindingen kennen voor mensen met een beperking: 
een rolstoel, een kunstbeen, een hoorapparaat, … 

- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken de zeven uitdagingen van een 
voetganger. 

 
 
 
 
 



!! Dinsdag hebben we zwemmen. Vergeet je zwemzak met gele badmuts niet! 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Dinsdag 18/10 

Rekenen getallen 
(voorbereiding toets) 

Dinsdag 18/10 

Rekenen meten en meetkunde 
(voorbereiding toets) 

Woensdag 19/10 

Toetsenwijzer spelling  
(voorbereiding dictee) 

Donderdag 20/10 

 
 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets maal- en deeltafels 3 en 6  
(Voorbereiding zie Scoodle Play) 

Dinsdag 18/10 

Toets getallen blok 1 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Dinsdag 18/10 

Toets meten en meetkunde blok 1 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Woensdag 19/10 

Spellingtoets 
Tip: Kijk zeker ook eens je fouten van je 
tussentijdse dictees na! 

Donderdag 20/10 

 


